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םאפראנא-------------ערײנער עםטעלע םים
קאנצערטינא------------פיראזשניקאף י. טר.
גאריטאן---------------װערנער אוגוםט םר.
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 פאספער ד. — ראפםאדי וזונגאריאן )2 שריינער עםטעאע םיס
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 לידער שאלקס רוס״יע *. )4
 אלי אלי נ.
j *גי*• סי:ג *

שרײנער עסטעאע םיס
לולובײ רא׳ייען )6

 פיראזשניקאף י♦ טר.
 *ובערם — גענגער דאועל דעיר *. )6

לאסס לאוולי א נ*ט טי םעל ב.
&#רס״טח

סאנכ באאםסבזענ׳ס .וואלגא נ.
װערנער אוגוסט מר.

 אאנדאן, םאיר באראנדעס, י. שאעזינגער, ב. קאהאז, .3* נענ. :דעדנער )7
ראזענברנ. »ב. און ■ײן מאקם םײנבערג, י. באראף, אב.

מעמבערם צו םױי טיהעטם
303 רום םטריט, צמע1 װעסט 100 אפים: אוגזער אין באקוטען צן

טעאטעה אױישע n דאש אין
עװעגױ טעדים&ן און םטריט םע27

ראלע גרעםטער דער אין ?:ױשפילער גרעסטער דער
» 9$ •

!שיילאק אץ שימישיופ .
ם, ױנטםאנ■ ם אװענ ע טעו ו או אז אנז י
־ו
.■ שעתםפירס װערען געשפילט װעט

ער תױפמאז ד
דיג ע ענ װ

אלף ם רזד שײלאגן אלס שילדסרוי
 סטריט, טע15 איסט סקוהא, רענד אי[ ״םארװערטם״ אין באסוטען צו טיקעטס
 קאשע, שטרונסקי׳ס אץ אײסעאום, אייבאר בראנזוױא אין ;*קונדס״ איז

 אין בוך־האנדאוננ, גאטיג׳ס אין סםריט, טע13 און עװענױ טע2
 סטאר דדטוארי סטױרנס אין םך־סטא;, מייזעא׳ס

סטאר. דראנ עפשטזדיג׳ס אין און

•f‘־ י

צום טיקעטס גלײו תויפט

//

ל מאםקען א כ
m אװןנס, שנת  an יאנואר

םאן ־ t מעדי o d ען רו א נ
£ סענם. « טשעש העט — סענט 75 נוקעטם

צײט״ אין,די טאג יעדען לעזט פרײזען אמזערע •

ען :ר ער חר װ זע ס ײנער אר דעז ען פ פדוי
ל ק פער פ

 םיעל און לערנען צו לײכט
!םארדיענען צו געלד
 אויס* מוין תפבען <ײםע חונדערטע
 יעצט און םעטאדע אונוער נעלערענט

געלד. םיעל ויי םערריעינען
- קורם א איצט נעהמט

— ךי אין —

סקול מיטשעל
 םיםעס טרױען, פאר דעזײנינג אין
 קורס א קלײדער. קינדערשע און
 כאל־ א םײגט םקוחל םיםשעל אין

 נע• גרויסע און פאױשאן דיגע
חאלט.

װ סקיל םיטעעל רי  נארםענט *
מרן ױיניננ,י«ענ הינ^ חנ דינג ם״  נריי

 שליידער. םרויעז םאר םיםיגג און
 חןם סיט יאהר 50 איבער עטאבלירם

עיםאלנ. נרעםטען

רעזולטאטען. כעםטע םעטאדען. געסםע םיםםעםען. נייע אייעען. נייע
קצאס׳נן. אנענד אוז טאג אידימ. אין אוכםערדיכם •ריװאט

veu .נעדמגו;נ«ן
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אויםמינםכמ. םולע און
פרייםאנ. און םיםוואף םאנםאג, :קלאםען אכעגו
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םייקערם סעםפעל און טײלאוס לײױס
\ 3-לאקאל יזניאן

כאסאנםמאבוננ װיכסינמ •
 (נעװעזענע 3 לאחאל פאראײניגטען פון מעטבערס אלע

 אז אכט אץ נעהמעז צו געגעטען זײנען >80 אח 3 לאקאל
עװ, לעתסיננטאן 725 און סט. טע21 װעסט 9 םון אפיסעס די

ס חאכען פ מו ײן אין מ ס, א סם. PC29 װ. 12 אפי
 גרעננען » אױפנעפאדערם דארום זיינען מעמנערס אלע

 דעם אץ דיזס דיערע צאהלען אױך וױ קאמפלײנטם, זײערע
אפי^ נײעם

ײ ער נ ד שסזהסוםװו ארד ר א א 3 לאהאל נ
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i s r m s אז ר פון ארנ ע שאנאר ו ה םערנ עס אינ אן וואירסערם נא־רםפנם לײדי װני
T R IC E  3 C E l H BNew  Y o rk , F r id a y ,  J a n .  W l i ^ i .  ,21 ען ר ט א אגו י  c y i אג,  ט ײ ר פ

 מיטינג יאהריגער פערטעל דריטער דער
נאארד עקז. חשענראל אונזער פון

 פיערטעל־יעהרליכער דריטער דער
טי;;  בא״ עקזעחוטיװ ודזשענעראיל םון סי

ס אינטערגעשאנאי דער םון ארד לײדי
אן װאירקערס גארטענט ך עפענט ױני  זי

ײגער 10 דאגערשטאג, דעם  דער אין אז
טינג דער יאנואר. טען20 דעם םריה,  סי
 באס־ אין אפגעהאלטעז מאל דעם װערט
 ביעקאן 121 נעילװױ, האטעל אין טאז,

סטריט.
 אונטער צײטען, געוױינליכע אין

 טי־ דער זואלט אוכישטענרען, גאדטאלע
 םיט װערען אפגעהאלטען געדארטט טינ;

 סעברואר, איז ערשס שפעטער, טאנאט א
 צײט־ געוױסע דא איצט זײנען עס אבער

 אז נױטיג, געטאכט בעז1ה? װאס פדאגעז,
 װערען אפ;עהאילטעז זאל מיטינג דער

 הױ^ט־בא״ אוגזע.ײע און #םריעי אביסעל
 סעין״ און שלעזינגער־ פרעזידענט אכיטע,
טינג דעם האכען בארא,*, רעטער  אײנ־ טי

 אין ד^ונערשטאנ דעם פאר שױן, גערופען
דערםריח.

טינג איצטיגער דער  אונזער פון מי
ז בא^ורד עקזעקוטױו דזשענעראל י  א *

 די םון :אועען די וױכטיגעד. זעחר
 ארגאני־ גדויסער אונזער םון מיטגלידער

ײנעז שטעדט סר א פוז זאציע  ס#ל, דעם ז
 פוץ־ ײען אירגענד װי מעהר םיאײכט
טינג. דעם צו געריכטעט םריהער,  עס .סי

 םארהאנ־ און אויפגענומעז דארט דארוי
 מא״ םון םראגען אזעלכע װערעז דעלט

 פון אינטערעסען די באריהרט װאס מענט,
 םון סיטגאידער טױזענדער צעהנדאיגער

אן אינטערגיישאנאל אוגזער  םיע־ איז מני
קענעדע. אוז אמעריקא םון שטעדט לע

ײנען פראגען אזעלכע און  דא איצט ז
גענוג.

 סיטואציע די קוסט ערשטען צום נאר
ע ;םיאאדעלםיא. אין ײ װאאקענס שװעי י  ז
 אינדוסטריעאען איבער׳ז פארצועעז נען

דאר־ איז עס !םיאאדעלפיא םון היביעא

אעהאלט־םארצײכדס

.4 נוםער ״גערעכטיגקייט״

ט ײ  דעניש• ד. מאקס — *ו»ד די .2 ז
ט ײ ה יונזער אין אלערלױ .3 ז  — יזניי

 רי^ער דער אין רעפארטער. סטעף א
אן׳ ס^כער  דזש. — 17 ליךןאל ױגי

העאאער.
ט ײ  «ון בא#רד דזשאינט פון םיםינג .4 ז

אן מאבער קלאדק דער אאנ־ א. — ױני
 דז^סאיגט פון אי:סט#ל״*#ן גער.

.1 זײם פון שלוס — באמרד
ם  מיטיגגען בןן^רד עקזעקוטױו *װײ .5 ײי

 אין שעהנהאאץ. י. ־־־ 25 לזזקאל פדן
*ן, קאשערס דער  א. —r 10 לאקיא ױני

ן מיפינג אעװין. ז  װײסט און דרעס ו
ם ^ינ ^רד דז  םאקאװ. ק. מ. — ב

ה. •P — אײנזאםקײם
ט ײ  אימר און בױרא אימיגרײשאן די .0 ז

דזשײיואבסאז. טשאראס — אויפגאנע
 אין ל*£אלס נאל4איגטער;עי«י די בײ

סגײדער. אב- ־־־־ באסעאן
טי;; דער .7 ?ײט  גרוייי » גארפיעל אין מי

 א. — נײעס פילאדעיפיער ערפאלג. םער
!ראװיזארי• ®ון רעפאיטס נײבאוער.

ד עקז. שען ד ^  .D — 22 ל#ק. *ון נ
r א סנדאר. r t דוד — באלעבעסיל 
ברוין.

ט  נאפיץ־ביכעל. רעדאקט^ר׳ס פון .8 זיי
ט ײ ען גרויס זוי .9 ז  י1אוי מעגשען די ז״נ

עלײ ? ^טערען מיכעלז^ח;׳ס ■יאפ.  (י
אעא. ק• דר. — מ«ז)

ם ײ  א. — רעא־ציע דער \%,t :קמה די .10 י
^מלד״ ״מוזיקאלייטע ד^ס ?עאדין.

ראסקין. רעי ־־־ פעל״
ט ײ  פון קאנפעדענץ סיעציעלער דעי .41 ז

 ארבײטער דער װזןג?ן ל. אװ t א. דעד
ן לי;ע י ו m אאנג ה- — ל*:ד י  י
ײן דובאװסקי. ב. דר• — געזוגד ז

ם  *םועסען. קודצע .12 די
ן 14 ,18 זײם  אדוועדטײזםזגגםס. — .15 *ו
ם  אדױ^זשאגאל איג»עגער׳»ן:יל .16 זײ

• ײיגאײי * וי

 קלאויןטאכער, די בײ אי אוטרומיג טען
דרעסמאכער. און וױיסט די בײ אי

 אאגע זעאכע די איצטער איז טײאװ״ז
 דא אױןי- יארק״ נױ אין אונז בײ אויך
 אגרי- דער םארװאאקענט. חימעא דער איז

 ױגיאן קאאותפאכער דער צוױשעז מענט
 איעגט אסאסיאײשאן ■ראטעקטױו די און

 ארבײט ער פאראאיזירטער, א אלץ נאר
 אסאסיאײשאז אמעריתאן די און ניט,

 אדװערטײד גרויסע פארעםעגטאיכט
 פרעסע כעאײבתי׳שער דער אין טענטס
 גאי־ אזעאכע נאף און ״עפישענסי^ װעגען

 געװיס שטעקט אאעם דעם הינטער קען.
 אויםםערק- גרויס םאדערט װאס עםעס

ױניאן. די מצד זאמקײט
 דער מיט אויף עס האאט בעסער •ניט

קעגעדע. טאראנטא, פון סיטואציע קאאוק
 ווערען אויםגענוסעז אױד דארף עס

 איג- קאאוק דער אין סעטעלטענטס די
 און סינסינעטי קאיװאאגד, פון דוסטריע
 אמאניזאציאנס־קאמ■״! דער טאאידא.

 אנדערע איז נאר און םאאטימאר איז
װעסט. דער אין שטעדט

 אױך װעט ארדנונג טאנעס אױס׳ן
 אוד סיז ארגאניזאציאגס־ארבײט די זײן
 אין דעפארטמענט״ ״אױט־אוױםאון זער
 פילע אין טעטיג איז װעלכער איסמ, דער

 יארק, נװ ארום שטעדטיאך און שטעט
םילאדעאםיא. ארום און באםטאן ארום

 די װערען אױפנעגוםען אױך װעט עם
 פאר׳: הײם איעענער אן םוז םראגע

 אינטער־ אונזער פון אםיס דזשענעראל
 אײגענט־ שויז איז פחאגע די נײשאנאא.

 אעצ־ דעם אויוי נאוי געסעטעאטע. א איף
 עיןזעקוטיװ דזשענעראא סון מיטיגג טעז

 באשאאסען איז באלטיכיאר, אין באארד
 און יןויפען צו הײם אײגענע אן געװארען

 עס געווזאדען. נ^קויפט שױן איז הויז א
 שא״ צו װי ײעיעז, באשט?!ט אבער דארף

 דארןי מעז וראס םאנד,־ נױטיגען דעם םעז
אונטערנעמוננ. אזא פאר

 זויסד אנדערע דא נאף זײנעז עס און
 באטראכט דארפען װאס פדאגעז, טעע

 פראבאעטעז, אנדעדע גאך און װערעי
 אאמיר װערעז. געאעזט דאר&עז װעאכע
 געפינעז װעט מיטינג דער אז האסעז,

 םרא״ אאע די צו ענטםער ריכטיגעז דעם
 אויןי האט ער װאס •ראבאעסעז, און געז
ארדנוננ. טאגעס זײן

or שעהנער א

foETTn^T■

 m דעם פון אינשטאלירונג דער צו
22 לאקאל דרעםמאכער

 כעט־ אין איז אװענד דינסטאג
 דער ;עװארען אפגעהאאטען וזאא האװען

 דרעסמאכער, די םון מיטינג ערשטער
 אא״ םון טרא^סםערירט זיר האבען װאס
 אא־ דרעסטאנער נײעם דעם אין 25 קאא

 אינסטא־ דער געװען איז דאס .2קאא^
לאקאא. נײעם דעם פון סיטינ; אײשאז

 זײגעז װעאכע םרױען, פאר א פאר
 אאץ גאף איז טיטינג, דעם צו געקומען

 דרעסטאכער די װארום געװען קאאר ניט
 װא־ אאקאא, באזוגדער א האבעז רארםעז

 םון װערען אפגעט^אט דארפען זײ רום
 האבען זיי װעלכע מיט וױיסטםאכער, די

 אײנע .25 אאקאא איז באאאנגט איצט כיז
 די אז באהױםטעט, האט םרויען די פון

 דעם גע־גען איז אאקאא דעם םון גרינדונג
 און ױניאן״ ביג ״װאן א םון סריגציפ

^ פראגרעס׳/ דעם ״געגען ס׳איז
 געאענענהײט א געגעבען ר.אט דאס

 גע־ איז וועלכער שאעזינגער, םרעזידענט
 דעס איגסטאאירען צו געװארעז אאדען
 אאגישע זעהר א האיטען צו לאקאל, נייעם

 םראגע דער ■װעגען רעדע באאערנדע און
 װירקונג גוטע א געהאט האט זואס
 ברודעד מיטגאידעה אנװעזענדע די אויוי

 חאם באװיזען, קאאר האט שאעזינגער
 דרעס־ די אפזונדערען דעם דורד גראדע
 באזונ־ אץ װײססםאכער רי םון מאכער

 אז װערעז געשאםעז װעם אאקאאס, דערע
 דער אין יוגיאן״ ביג ״װאן שטארקע אסת

 נױ םון ואינדוסטריע דרעס און װײסט
 בא״ אין דאס אנגעוױזעז, האט עד יארק.

 צװייגען בײדע װעאעז אאקאלסס זונדערע
 אמאניזירט בעסער אינדוסטדיע דער םון

 אױשגע־ בעסער װעט עס װײא ױערעז,
 פרא־ ספעציפישע די אויןי װערעז פאסט

 דאס און באזונדער, םאך יעדען םון גען
 איז װאם באארד, דזשאינט דעם אונטער

 געװא־ געגרינדעט ^נדוסטריע דעי אין
 ז י י א בילדעז אאקאאס װעאעדאאע רעז,

 אין פאא דער איז דאס װי ױניאז, נרױסע
אינדוסטריע. סוט און יןאאוק דער

 זוײטער זזאט שלעזינגער פרעזידענט
 באארד דזשאינט דער דאס אנגעוױזען,

 פאראײניגט אינדוסטריע סלאות דער אין
 אײן אין יצאיואלס באזונדערע דרײצעהן
 — ער פרעגט — און ױניאז גרויסער
 אויך פרינציפ זעאביגעד דער ז#א װארום

דרעס און זוײסט דער אין ארבײטען ניט

בײם מיטינג
קלאוקמאכער ד\ פון נאארד רזש.

 דזשוינט םונ׳ם מיטיננ אעצטער דער
 יױ יזלאוקמאכער גרויסער דער םון כאארד

 ױם זעהר א געװען איז יאדק נױ אין ניאן
 כאארד דזשוינט נייער דער טוכ׳דיגער.

 אינסטאלירט איז 1921 יאהר דעם פאר
 און םײעריליבקײט, גרויס םיט געװארען

 נע־ חאמ אין אאעםען אויזי האט דאס
 םײ דעם און אײנדרוק. טיפען א מאכט
 םענ״ סך א גאר בייגעװאױנט האבען טינג
 דעאע־ נײע די און אלטע די חוץ א שעז.

 אויך זײנען באארד דזשוינט פון גאטען
 דער םון באאמטע אלע נעװען אנװעזענד

 םיטגאידער די אויר און ױגיאז נרויסער
 אא״ די פון באארדס עקזעקוטיװ די םון

 דדש. דעם צוזאכיעז שםעלען װאס קאלס,
 אײנ״ איז האלל גרוסער רער און באארד,

 פון םענשעז, מיט איבערםול געװען םאך
 דעם אויןי אױסזעהן. טוב׳דיגעז ױם א

 געװארען ערװעהאט אויך זײנען סיטיננ
 דזשוינם םאר׳ן באאסטע עקזעיןוטױו די

באארד.
 א געװארען נענוביען איז צוערשט

 דעילעגא־ נײע איע סיז קאיל״ ״ראאל
 עתזזד פאר װאהל נעװען איז דאן ;טען

 באארד; דזשױנט דער םון באאםטע הוםױו
 אינסםאיײשאז צעחןמאניאלע א דאן און
 <אגע איצםיגער רזר וועגען רעדעס און
 ױן בכיא באװעגוגג ארבײםער דער אין

אץ tnonp פארשטאחזנגחג די ותנען

בםרט. אינדוםטריע גארמענט לײדים דער
 אײנגעגעבענער אן געװען איז עס
 פ״יער• די און הינזיכטען, אלע אין אבעגד

 גאנצע די אנגעהאאטען האט איכקײט
געדױערט. האט מיטינג דער װאס צײט,

געװען: זײנעז סיטיגג בײם רעדנער די
 מאיר קאנגרעסמאז סאציאאיסטישער דער

 שלע־ בענרזשאםין •ריזעדינעט ;יאנדאן
 פון רעדאקסאר יאנאיוסחי, x זינגער,

 אב. סעקרעטער ;״גערעכטיגקײט״ די
 אד־ דזשענעראיל סרײני, הוגא ;באראף

 פעדערײשאן אמעריהאן דער םון גאנײזער
 םיהרער אאטע אמאליגע די ; ילײבאר אװ
 הער־ און ראזענבערג אב. ױניאן דער םון
 װידערערװעהלטער דער ;גראסמאן מאן

 און סײנב;רג י. מענעדזשער דזשענעראל
 ״פאר־ םון עדיטאר אײבאר אאננ, ה.

װערטס״.
 גע־ האבע; רעדנעד דערמאנטע אלע

 ארויס״ באגײסטערוננ, נרויס סיט רעדט
 אויך באגײסםערונג זעאבע די רופענדיג

צװזערער. די בײ
נע• איז יליסט דער אוי^ ערשטער דער

 אב. סעקרעטער דזשענעראל אונזער ײען
 אױס- די דורכגעפיהרט האט צר כאראף.

 גײעם םאר׳ן ירעזידענט פון ערותהאונג
 נעהאימען דערבײ חאט נאארד, דדיױנט

 איבעתענע- חאמ און רעחנ ®ײעראימנ 9
ס מלו ם אויו• ( )4 די

 אױפגעמא״ האט ער און ? אינדוסטריע
 טיטוױר״ זאלען זיי אנװעזענדע די דערט
 שע§ער די םון דדעסמאכער די אז קעו,

 יאלןאצ אי| איעשרײבען גיכער זיןי זאלעז
נאלאנגעז. דארםען זײ װאו ,22

 1אי רעדע שאעזינגער׳ס פרעזידענט
געװארען. אױפגענומעז װארים

געחאא• אױןי זיינען רעדען זאכליכע
 וױיס״ ערשטען אונזער םון געוחארען טעז

 יא• x טון זיגטאן, טאריס םרעזידענט
 ״גערעכטינ״ די פון רעדאקטאר נאװסקי,

 סענעדזשצר דער הארוױ״ן, י. םון לןייט״,
 כרודער פון און דעפארטסענט דרעס םון

 דער געװען איז װאס האכמאז, כיאחס
טיטינג. דעם םון טשערמאז
כאריכ״ אײזי איז מיטיגג דעם אױף

 םיארהאנדאונ־גען די םון געװארען טעט
 n דינען װעאכע קאנפערעגצען, די אויף

 פאר• צװישען אנגעגאגגען צײט לעצטע
 םון און באארד דזשאיגט םון טרעטער

 עס אסס׳ז. דרעסמאנופעקטשורערס דער
 איתענד דאס נעווארען, ערקאערט איז

 גע־ װעט װאס סעטעאטענט, װעאכעד
 װעהען םארגעכראכט ײעט װערען, מאכט

 און ױניאז, דער םון מיטגאידער די פאר
 אין װארט לעצטע דאס האבען וועאען זײ

1װעגע רארםען װעאען זײ דער.םראגע,
שטימען. דעם

 דאס זאגען, כיעז קאן ארום און ארום
 אינטעחד גאנץ א געװעז איז סיטינג דער

 רוחיגער^ א און שטיאער, א ארן סאגטער,
 דעם אויפשטעאען םון ארבייט די זאא

 מים נאד אננעהן לאיזאא דרעסטאכער
 און װײסט די זאא ; םרישלוײט םעהר
 װערען אמאגיזרירט אינדוסטריע דרעס
 דער איז דאס װי פראצענט, 100 םואע
איגדוסטריע! קאאוק דער אין םאא

ר ע ײ ט נ ענ ם ױ  אין אנ
ר מ ס ו ע דרע סוי ס דו  אינ

אפעו ש נע
 אגרים דער װעט דינםטאג נעקסטען

 מ פאר װערען פ»רגעכראכט ענט
שטיםען. צו םיטגלידער

r
 זײנען װאס קאנפערענצען, םיעאע די

 1סי געװארען אפגעחאאטען אעצטצנס
 אץ צדדים בײרע םון סאכ־קאטיםעם די

 געבראכט האט איגדוסטריע, דרעס דער
 געאיי• זיף האט טען — רעזואטאטען,

 נאכדעם אגריםענט. נײעם א אויןי נינט
 צו <עקוסען זיינען סאב־קאםיטעס די וױ
 אײנ־ וױדער איז אײנפארשטענדניס, אן

 די סון קאנםערענץ א געווארען גערושען
 חנם פון קאםיטעס, יזאגםערענץ םואע

 כאארד דזשאינט דרעסטאכער *ון װײסט
 אסאסי• סאנוםעאטשורערס דר«ם פון און

 אפגע* איז קאגפערעמ רער אײשאן.
 גײ״ מאנטאג לעץסען נעװארען חאאטען

 סאב־ זײ זואס אױסגאײןי, דער און ׳טאג
 געסאנס, זיך צוױשען האבען קאםיטעס

 םיינם, דאס געװארען. אנגענומען איז
 איו טוײיד דעם אין אגוײטענט נײער א אז

געווארען. געשאפען
 אפגזד גאײר איו בײנאכט דינסטאג

 םיםימ ספעציעיער א געווארען וזאאטען
 ״ און וױיסם דער אין באארד דזשאינט םון

 קאנםעדענץ• די און *ינדוסטריע, דרעס
 ®אד• דארם ד״אט ימיאן דעד םון האסיטע

 p*< אנריטענט. נײעם דעם געבראכט
 מס״ און באטראכט גענױ ?ײנען ■ונקטען
 ק<ײ• אײגעע סיס און נעװארען, יןוטירט

 אננא• אגריםענם דער איז ענדערוגגען נע
כאארד. תשאינם פון נעװארען נומען

 פאתע״ אגו־יטעגם דער װעם איצטער
 סיסגל^ר זײ ®אר װערען כראכט

 ב^שםיסען, צו ױגיאן, דער
פראנע. דאר װארנ^אץ זײער

 נעווארען באשיאסען איז עס
 נרויסע צװײ רופען
 *m 7 דעססווג קומענדען דעם
ר*ר ym% יאטאר, טצן26
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ם ײ ק ג י ט כ ע ר ע מג,ג ײס y ■ר y i ״ ׳יוייו׳

 כייטגיידער רי םאר װערען פאמעכראכט
i םון n ,פון ארבײטער די פאר ױגיאן 
i דרעס די m p. װערען מיטינגען די 

 האר בעטחאװען אין וחנחנז אסגאחאיםעז
האל. װעכסטער אין און

n ײע־ גערוסען װעיען סיטיגגען די
 בא׳צעפ־ ז״נעז װאס ארבייטר, אלע רען

L רי אין סעמ yn /אוריײ וױ ישעפעו 
 פחוסעו/ און קאטערס םינישעו/ סארס,

 אגרײ רעם װעגען ״שטיפען ותלען ײ' ו»ון
םענם.
 אגריטעגט דעם אין ■וגיזטען חױ*ט רי
:וײנען
*שא« ױניאן םאילשטעגדיגע! )1
 װאך או־בײסס יגע1־שםוג44 די )2

 װאם טעג, 6 איז אײננעטיילט זיין זאל
װאך. ארבײטס טעניגע 6 א םײנט עם

i םון צוטיילונג גלייכע )3 n ארבײט 
ארבייטער. ארע צוױשעז

 גע• זיך מיזען יטאפ יעדען אי; אז )4
מאשיגעז. 12 וױ װעגינער ניט פינעז

 דא אויך ױינעז אגרימענט רעם אין
 שטיח םאר סרײזען סעטרען װעגען •ונקטען

 אז הלאו/ זאנט פונקט אײן און ארבײטער
 •לייז א אז ארױס, זיו וױיזט עס אויב
 דאן נעװארען, נעסעטערם ריכטיג ניט איז

 מען אז םארלאנגען, ארבײטער די קאנען
 דאס״ םון איבערסעטרען *רייז דעם זאל
 א צונערייגט נאן װערט דעם צו ג״.

 אופדטטענ״ קיינע אונטער אז פארזיכערוננ,
 אין רעדאקיט^ן קײן זיין גיט 1טא דען

וױידזיטעס.
 דער אױך איז ודכטינקײט גרויס סון
 ארבײטער הייסם באס א וחנן אז •וגקט,

 זיך וױיזט עס און שאפ אי; ארײנהומען
 ארבײט קײן טאג דעם האט ער אז ארױם,

 װע־ באצאהלען ארנייטעד די ער םוז נים,
 זײער םאד טאג האלבען א םאר *יגסטזגנס

?ומען.
 נערעדט װערט אנרימענט דעם אין

 פארםייכטונגען געגענזײטיגע װענען אױך
 ליגעל־ די װעגען צדץ־ים, בײרע צװישען

װ. אז. א. וױיתשעס װענען עיס,1חאלי
 דרעס״ די םון *רבײטלױ אלע זאלען

 מעדנגען די צו דיעגסםאג לומען שעפער
 אנרי־ םון םוגקטען די באטראכטען און

ם  אינטעליגענץ, ארן עתםטהייט מים מנ
שטימען. װעיען זײ •יידער

TS

װאך די
9דענימ. ד. םאקם פון

 און װײםפ אין לאנמ די
ע דדעס ױ ט ס דו *לגדעמיא אין אז

 דער פון םיטגלידער די צו װארט א
15 לאקאל ױניאן, װײםטםאנער

 דרעס־ און וױיסט דער אין ל#גע די
 אגגע־ ארץ נאף דערוױיל איז אינדוסטריע

 צװי־ דארטען קאנפע-י־ענצען די . אויטגן
 מאנופעקט־צױ דער און ױגיאן ו׳י ?ע\

 סע־ קײן האבען אסאסיסוײ^אן רערי;
 אסאסיאײ״ די געבראכט. ניט שערסע׳נם

 און #יאק*אוט א טיט סטרא״טעט טאן
 אן ארױסגערופען ^טארט אין האם דאס

 דרעס־סא־ און װײסם די אוטרוהיגקײם.
 דערײ האט םייןאױ־עינסיא pc ױניאן גער
 ארויס־ װאף די נויטיג םאר געסונען גער

 ערקלערוגג אן &רעס דער אין ונוגעבען
לאגע. דער %1ועגע

 םון ערקלערונג רי דא דרוקען מיר
ױגיאן. דער

װעל־ אסס׳ן, סאנופעקטעורערס ״די
 קעדפערשאסט אײנציגע די וויצט איז מ
n ,קרימג זײן זואל עס צי באמסיםעז 

irm װאף די האט םרייד/ איז סרידען 
 גאנצער דער פון םיסיננ א אאגאהוויטצן
 זוארט יעצםע דאס װאו םאמבער׳מי•,

ojn |HI נעזאגט כאדארפט האם םכסוך 
 ניט נאף טיר זױיסען יײחגר מאחח•

o n ,פױ־ ריזעז אויף *יז װאס בודמלדס 
געײארען. <עפאםט סיע

 םעג״ איעס געטאז ה*ט ױניאן די#
 דער אין האטןי א שארטײדען צו ליכעס

אעדוסטריע. דרעס אח וױיסט זדממר
t״ o, די אונז מיט צזזאםמ; און 

 וזאפען יעטאדט סון עלעםענםען מסםע
 און איבערלײנטע סעזזד די nv #אלץ נ$ןןר

 אסא־ דער שון סיטכלידעד ודמתליגענסע
 םא- די אז אייגזעהען, װעלען סיוױ^אאן
 ארױסגע־ האט ^סס׳ן די רדאס חא־ולנעז,

 אומגעיוס־ זײנעז ױניאז, דער צו *סעלט
אדםנערעכםע. איז מדט

 נאך בלײבט ׳איצם איז טאגע די ״ווי
 זאנען צו אסאסיאי״עאן דער פאר %לךו

טע ׳ראס מ סכסוך. דעם אין ווארט י
 ער־ וחןרס שלעזיגנער ״•דעזידעגם

 דאנעחפטא; סילאזעישיא אין װארטעט
m* .טעגליך, זעהר ^יז עס סרימאא 
 א צו ברײננען סכסדף דעם זאל ער אז

סוף. ארחנדלימן
 כױי־י דרעס און װײסט לײדיס ״די

 זײן צו געבעטען דארוש וועחגן סעדיס
 מוטי: 1א־ רזדזיג הארםען זיך ״צלדיג0א

ot ,n דיסצישזיני.־־״ אזעיכז שאר •אסט 
yp װײספ־ <ײד*ס די <וי לײם, ניאןװ

ר א ^  די רושט דאנעד^כזאנ דיזדען ^
אלע סון ע םיס א מוארד

 פון פארבאגד ארבדיטער אדער1נאציא
געריכם. םון אױפגעלײזט פראנקרײך

 םראנצױד׳עער א האט װאך לעצטע
 דער אז באפעהל א אוױסגעגעבען געריכט

 םון םאדבאנד״ ארכ״טער ״אמעסייגער
 דער װערען. אױפגערײזט זאל פדאניןרײו

 פראנקרײך אין קיעעם סאר איז באשעהר
 די רויט איבערראיעוגנ. קײן געווען ניט

 יױ די דארפען געזעצע; םראגצױזי׳טע
 רע־ דער םון ״טיעאדםעדס׳״ קריגען ניאגס
 שארבא־ ט״שארכתרס דאזיגע די דרונג.

 האגדרען צו ױניאגס די אױסדריקרך טען
 טרא״ו לןערםעד^אשטען. פאריט״טע ארס
 דעם םון םײל ראריקארען דעם האט דעם

 באאײג־ צו אײננעגעבען זיך שארבאנד
 א רושען צו אדנאניזאציע דער פרוסען

 •1JW0 טא/ טען1 דעק סטרײק געגעראי*
 סראג־ דער צוױגנע; צו צװעק דעם טיט

 דעם אגערקענען צו רעגידונג צױזײשער
 רע־ די רוס״אנד. אין רעז״פים איצטיגען

 אנגעוןלאגט פארבאנד דעם האט ;ירוגג
 געזעצ־ רי איבערטרעסען פאר געליבט א־ן

ט״שארטער. דעם פון באנרעגצונגעז ריכע
 םון אויםלײזע! דעם מיט צוזאסען

 גע״ דער האט םאיבאנד ארב״םער דעם
 :עיט־יעטרא^ א ארױםגעיײגט אױך ריבט

 סעק־ גענעיאל דעם אױף פראנק 100 םון
 אג״ פיר און זישוא פאיבאגד, פון רעטאר

 א טאהע איז סופע די באאטטע. דערע
 א איז עטראןי די אבער קרײגע, גײטטיג

פיגאנציעי^ א וױ ׳׳מעהר ״דאדאיע
זײ־ װערכע מגיאנס, םלאנצױז״עע די

 איגעפױינעם דעמ אין . םאראײניגט נען
 בא־ ארעפאל זײנען םאלבאגד, ארבײטער

 קאגסערװאטי־ דעם פאד געווארען םראנם
 ארבײ־ פראנצױוישער דער פון טײל װען
 האט מלחמח דער בעת באוועגונג טער
 רע־ דער מיט געהאיטען םארבאנד דער

 סאראױס־ אײגענםליר האט זישאו גירונג.
 אזא פאנעז וועט רענירונג די אז געזעה;,

rםטרײה, גענעראל א םון פאי אין ליט 
 נענען ^טארק נעווען דעריבער איז על און

סטרייק. אזא םון רוםען דעם
 דער אז פאי׳עטעני־ייד גאנ״ז ס׳איז

 א וױ מעחר נייטט איז באםעהי געריכט
 רעגירונג דער מצד ז״עעסם צארדנדיגער

 גישט לאנעז יוניאנס פלאנצוידשע די
 נזגריכט. א דורך װערען ״אױפיעלײזס״

 איז פאסירען װאדטײנליד װעט עס וזאס
ד די םיז רעאלגאניזאציע אפיציעיזן א;  י

 נייער א pc אר;א:יזאציע די — ניאנס
 דעם אױןי קערפערשאםט צענסראיער

פארבאנד. אויפגעלײזטעז דעם םון םיאץ

 םטרײקערם באזארגט אםאלגאנײמעד
עסען. םיט

 פארמעל זיך האט יאנואר טעז13 דעם
 דעפארטםעס״ ״קאמיסאלי דער געעםענט

 דאזיגער דער ״אםאינעמײטעד״. דער שון
 דער םיט אפגעבען זיך װעט דעפארטכיעט

 סטרײקערס רי באזארגען םון אױפנאכע
 ״װערהאוו״ צענטרא^ע א ׳טפייז. טיט
 געעםענט מוין זײגען הראמעז ש«ײז 5 און

 ני״ אין װעלעז ריראםען מעהר געװאלען.
 טײ־ םארשידענע אין זוערען כעז:עעפעגט

׳טטאדט. םון לען
ארגאניזא״ דאזיגער דער פון סיאן דעל

 ״קעש״ נעױשענע אזוי נענען צו איז ציע
 קויאן. א דאילאר 7 ביז pc 2 שוסאנס*,

 םטריײ די װעלען הופאנען דאזינע די םיט
 נעגרינדעטע די די צאלען קאנען קערס

 שםײדארםיק־ פא^יחגנע םאר קראםעז
 װעלען עסענװארג אױף פרײזעז די

 דורכ־ די װי זעלכע די אומנעפעהר זײן
 אנדעדע אין פלײזען ריטײל עױטליכע

סראפען.
 ני׳טט קאנען וואם סםרײלערס די
 זײ װעלען טיקע פאר הואאנען די קויםען
 דעם פון אנװײזונג אן אויף םרײ סרמאן

 א םלןערמאן. האי און טשעדמא• א*6?
 נעעפענט אויך ותלעז רעסםאראנעז דייהע
 פאר^ידע״ איז םסריײזערס די פאר װערעז

שטאדם. םון טײיצז נע
 *אפאמאסייטזזד״ די חאדם, «ײז מיט
 ״״םלענם?זעס וואײםזן אד* טיםע גראבט

 באלאנערוננ. ײינטער לאננעד א פאל
 אזיסזיכםעז קײנע נישטא זײנעז זתרװײל

 מים סעטעלטענט. פדידליכעז א פאר
 פראלוטישע אח ענבדשלאסענהיים זײעל

סעיפאםיע דער טיט או; סאיבאי-״םוגגען

 דעל קאמיטעס. «רײז און ט׳שעדלײטע
יםעז וועט סיטיגג  באלו .ועחגז נעד̂ז

 כױילערט קלאוק אין ארבײם דער נאך
סםרים. vw נאדטח 232 ראל,

 דועט אנענד, אוהד 8 ״דאגערשטא^
 מהאלטען >״ױך האל זעיבען דעם איז

קאטעדס. די pc נויטי;; א וועיען
 דרעס און וױיסכ לײדיס ״גערויד,

קלאר״ און טעג סאל א נאך !םייקערס
 איןי־ דעד אק ווערען :דשאשזנן ודעט קײט \

1ל«גא ־;ק?ארער4ו םעער

 וייאו באװעגוגג ארבײטער גאנצער -% פין
 זיכער סטױישערס די זײנען זײט זײער
 י1קאפ דער טע; זיג, םולשטעגדיגען א מיט

מאגאטמן. אלער װאכען געלױערען

 עגפד צו סטױיקען טײגערם דײמשע
מאנארכיסםען. די װאפענען

 פין םאחאימוג דער םיט אז קעגטיג,
 רעפובליח דײנהזע די איז װילהעלם קײ?<ר

 רי געגען געװארען געױכערט ני״טט גאך
 און מאנארכיסטען די םון לאנכפילאציעס
 זײנעז יאחר פאלינען טיליטאריסטע;.

 אוגאניױרט :עפען שאר^ידענע אונטער
 גלופען גלױסע דײטיטראגד אין גע־יאלעז

 אםיצילען, געװעזעגע און רעאחציאנעחןן
 חאבען סארדאטען, װי םױעטילען ױעיכ/ג

 באדצען און ארגאניזאציע מיליגמרייפע א
 געװעהר. און אמוגיציע באחאלטענע סך א
 בא־* געװארען זײגע; באנדעס ייןגזיגע די

 װאו באװאריע, אין חוצפה׳דיג זונדערס
 רע״ די ארײגגעגומען װי נמעט האבען זײ

 די ישטערען און הע:ט זײערע אין גימ^
 ער• האט דײטישיאנד װאס פלײהײטען,

יאהר״ פאר לעצטע רי אין װארבען
 דעלעגאציע א האט דעצעמבער לעצטען

 זץ־ רוהר־געגעגד דער םון טיעערס פין
 בעריין אין האגצלער דעם צום געװעגדעג

 כאגדעס דאזיגע די ענטװאשענען צו
 ׳עטעיען זײ װײל װעכטער״, ״צױױלע

 מיליםע־ א פון געפאהר אין דײטיטלאנד
 די פראנקרײך, מצד ארײנדריגגנוג רי^ער

 אויב אז געסטראישעט, האבען פײנערס
 ײערעז ערםילט גיט װעט פאדעלונג זײער

 ארויסםיחרען לאזען גישט די װעלען
 דײטיטלאגד, גאך נאװאריע םון קויהלען

 נײשט אבער האט רענירונג בעלליגער די
 װאס דערפאר, צי — םאדערונג די עלםילט

 צי #דעם םאר צו-שװאן געװען איז זי
 ״צי־ די אז געגלויבט, נישט האט זי זױיל
 גע• אין וױרתלױ ׳שטעלעז װעכטער״ װילע
 רעפובליה. דער םרן עסזיסטענץ די םאהר

 האבען רווזר־געגענד דעם םון מײנערס די
 םויזענט 30 און אנדעריט, גערענקט אבעל

 דער םאר סטרײה אין ארויס זײנען זיי פון
 זאיען מאנארכיסטען די אז םאדערונג,

 צו געזוכם האט מען װערע;. ענםװאפענט
 האט װעלט די אבער נײעם, די דערשטיהען

דעם. םון דערװאוםט זיך
איצ־ דאלט איז יאגע גענױע די װאס

 םײנערס די זאגען. צו מווער איז טער
 דעד איז זאגעז, מעז מענ רוהר, דער פון

 ארכיײ רײטשע די םון טײל וױכטיגסטער
 צױ נישמ דײטשלאגד קאן די אחן טער.

 לויט שראנלרײך, צו קוילען ךי ׳טטעלען
 בא־ ני׳טט אוין »ין אםםאך, שלום דעם

 אינדוסםליען. אײנענע איהרע טרײבען
 א אז זיך פאױטטעלען צו ישװער ס׳איז

 דױעלען זאל םײנערם רוהל די פון םטרײה
 דעל םון וױגטער. איז נאד בםרט לאנג,

 אז טענליך, גאנץ עס איז זײט צוױיטער
 און מאבטלאז איז רע^ירומ בערלינעל די

 דואםע די פראגע. די לײוען צו בכח נײטט
 אבעל יטוין האט סטרײה גענעראל דעם פון

 מאגארכיסטי־ דעם אין געזיגט אײגמאל
 הא־ צו ס׳איז איז אויפיטטאנד קאפ שע\
 סמרײס דער װעם סאל דעם אויך אז פען,

 אױם^ע• דער קלאם טױט א דערלאגגעז
מאנארביזם. און רעאקציע בענדער

 א פאדערען ארבײמער איםאיענמזע
םאג. זעקם־שטונדיגען

 האט טורין פון קאמער ארבײטער די
 אינדוסט־ אלע אז רעזאלוציע, א נעשאסט

 ארבײטס־ זייער פארקלענעדען זאלען ריען
 ״דער זעקס. אויר יעםונדען אבט פון טאג

 רעזאלױ די לויטעט קריזיס״ עקספארט
 פארוןלע״ צו נױטי; םאר עס ״םאכם ציע,

 אנשטאם אבער פראדוקציע. די נעחןן
 ארביײ די פון פראצענם 20 אפצוזאנען

 םארקלע־ פאנדיקאנטען די דארפען םער,
 •רא״ 20 אױף אדבײטם־צײט זײ נערעז
 םאדבליײ אבער פזזען שכירות די מננ^

זעלבע״. n מןן
 ארבײטםעעבער פון פארבאגד דער

 אויפ״ םארשלאנ דעם האט אימאליע אין
 נע־ האט טען װי םרײנדמכער נענוכיען

 גמנמפעלט האבעז זײ עלווארםעז. קאנם
 אונםערזוכען צו גענעדםארשלאנ א סים

 ארבייטס־ חגס פאדקירצען און לאגע די
 איגדוסנד אײניגע איז םמגליך. װאו מאג

 שויז דינען אננעוױזעז, זײ האבען וײען,
 אױף נעװאלען פארלידצם עםרנדען די
 א איז אנדערע איז מאםיװען, זעלבע די

 םעכנ״עע אױס אוספעגליך פאדקידצונג
 ײאו אעתםטריען, די אין אבער גרינדע.

 זיײ םענליך, פלאקםיש איז פארקירצונג א
 פאד־ צו גרײט אדבײטס־געבער די נען

פא^םעהעל. ארבײטעד די סים האנחלעז
 לעצטען טודיז, איז קריזיס דעם נאך

 אינדוסטריעלע אלע אין װען סעיםעטבעי,
 אױס״ האם איטאליע צשון איז מנםערס
 אײפ״ רעוואלוציאנעדער א נאבדאכען

צונזמאנגזנן אחזןר ביז אלאס איז שםאנד,
ך האמז אדבײטער די און שגדל «ד ד
■ •

״י ׳אעי״ד ד t*m ר-כג״עהרט נ  ,;,I י
 יי 11» ם»נט ז״ער רערפ־חיט ה*נ«ן
 »וועען w »;טי»ר<«כען קענט־נ זיינ«ן

 פון »*י,ר«נ«ח»8 די — ך;ען וױיט«יע
 אין חנח גועסארע א און איב^טס״צײט

איגדוסטױעןו די פון פארװאיםונג דער

 ארגײטער אל-אםעריקאגער דער
קאגגרעס,

ארבײ״ אל״אסען״ילאנער דריטער דער
 אוגע• װאך לעצטע האט לאנגרעס כתל

 יי| סיט/ מצתסיהא אין דאוגואן חאלטען
 דער טעקסילא. םון חױפט״״צטאדט דער

 געי אפגעלאלטען vא חאנגרעס ער״צטער
 נא״ אין טעיןסאס, לארפדא, אין װארען

 pH — צוױיטער דער אזן ,1918 וחןביבער,
.1919 אין יאמן, גױ

 םו| רעױבליקען 16 פון רערעגאטען
 פאר׳עטע״ אפעריקא, דרום און צעגטלאל

 ײין ׳אטאאטען פאראײניגטע די םון הער
 אניועזעגד געװען ז״גען מעתסיקא םון

 טעג עױעטע די אין קאגגרעס, דעם אױןי
 קאד געװארען ארײנגענראנט זײגען

 צו צװעק מיט׳ן רעזאלוציעס סטרושטױוע
טארקען  אר• די צוױשען אחדות רי שא̂ר

 *,,םאלא ,ד אין אמאדזאציעס כײטער
 קלעגערע די אין און *עטאאטען ניגטע

 טעחסיקא. און אפעריקא דרום פון מדינות
 פאר״ דעען ארנײטער אטעריסאגער די

 “סרעזי נאטפערס, סעטועל פון טראטען
 #װאל מאטיו כ, אןי פ. א. דער םון דעגט

 וױיס־פלעדדענטען, טאבין, דז׳ש. דאגיעל
 ״איגטעלגע״ דער פון פרעה פ. דדט. און

 סוטער״ ױגיאן׳/ מאולדערס שאנאל
 דער מיט געקוטען אױך איז דדשאונס״

̂לעגאציע״ אמעריקאגער ד
 איגטעמעשאנאלס פון מרעזידענטען

װא״ אין פארזאטלען זץ• װעלען
טעכרואר. טען23 דעם שינגטאן

 פון םאלטרעטער סון קאנפעלענץ א
 ױגי״ אינטערנאציאנאמ און נאציאגאלע

 דער טיט םאלכוגדעז זײנען װעיכע אגס,
 װא״ אין פארקומען װעט ל., אןי פ, א.

 םלענק פענרואר. טען23 דעם שינגטאן
 אף פ. א. דעל פון סעקרעטער טאוײסאן,

 ססײטמענט אםיציעלעז זײן אין חאט ל.,
 האד דעל םון צוחנס דער אז ערסלעהרט,

 מיטיען די כאשפלעכען צו איז פערעמ
 אר״ געגען םראפאגאנדא די באקעםפען צו

 אנגע• װערט װאס ארבײםער, גאניזירטע
 ?אפיטאליסטישע סארשידעגע פון םיחרם
גרויען.
 ארגאנײ מסתפא װעט סאנםערענץ די
 יין גענעךפראאאגאנדא שטארקע א זירען
 צו וועגען אנדערע דורך און •רעם דער

 אלױס־ און ױניאךפרעסערײ n באקעמ^עז
 ו״ער און ״•אסויאטעך די שטעלען

 אין שאו אסע; םון פלאן״ ״אםערימאגעם
ליכט. ריכטיגער זײער

 א און מימאן א האט סטײט יארק גמ
ארבײםסלאזע, האלכ

 אל• 1,514׳000 זײנען יאמן גיו אין
 גױ שטאלט די אוטבאישעפטיגט. בײטער

א-בײטסלאזע. טױזעגט G00 האט יאמן
 זיד געפינען אדבײטסלאזע מעדילסטע

 בלױז און ׳עטעדט, אינדוסטריעלע די אין
 אין ארבײט אױסער זײגען טויזענט 100

 זיײ ארכײטסלאזע די םון דערםער. די
 דט טױזענט 692 און ױניאן״לײט 719 נין

 ארי ,ד זײנען יאמן גױ אין לײט. ױניאן
̂־ן ױגיאן בײטסלאזע ײט א ט-ױ^די  ני

 נעהטען ציפערען די צאהל. אין נלײך
 קינ״ אויך און פרויען און מענער ארײן
 ארבײטס־ צאחל גלעסטע די אבער דער,
פענער. זײנען לאזע

 אדבײטס־ ,ד זײנען סיטי יארס נױ אין
 פאױי אין איעגעטײלט ױניאז״לײט לאזע

:םאלגט <ױ טרײדס שידענע
75,000 ------ארבײטער קלײדער

50,000 ------------לאגנשארבען
35,000 — דרײװערס און שאופערס

75,000 ---------סרײדס בילדינג
20,000 ---------ארכײסער שיף

25,000 ------------םארשידענע
 בא״ לײט ניכדױניאן טױזענט 300 די

 (קאמאן סלאכות בעלי נישט םון שטעזזען
 ארנא־ נישט און הלױרתס לײבארערם),

כאשעםטינוננען. ניזירטע
אױ• טויזענט 300 וײגען באפאאא אין

ארבײט. סער
 םויזעגט, 200 — ראםשעסטער אין

 ארכײטער מעטאל — וײ פון פעהרסטע
ארבײטער. נאדעל און

 איײ — טױזענט 40 — אלבאני אין
ארבײטעל. סעטאל אוז זענבאהן
 — םויזענם 36 — סחענעקסעדי אין

אדבײטעד. סעטאל און אײזענבאהן
 װעכעדס — םױזענט 60 — סיראהױס

■רינטערס. און
לאלנעגס.— סויזענט 42 — טלאי

 צאח< די איז לאגד גאנצען איבער׳ן
 א און 2 וױ גרעסער םיל ארב^טסלאזע

 חנדרוגנ די װאס ציפעד די םיציאן, האלב
 ווארשײנ״ דערגלײכם צאחל די ״אן גיט
םיליאן. 5 ניז ליך

 מון גאנוםעז דיגען ציפעחנן V5* די
 סרײדס ״סענםר»ל רי װאס צענזוס, דעם
 חאם יארק גױ ®ון תאונסיל״ לײכאר ענד

jn לאע נישט n s rm

ױ אונזער אין אלמולײ
רעפארטער. סגזעןי א ®ח

 פארזאםלוג; און קאג^ערט שעחגער א
װדאן. קופער אין 1 לאקאל מון

ױניאן, אפרײטארס קלאוק אונזער
 ׳עעח;ע ועחר א געהאט האט ,1 לאקאל

ד לעצטען לןאנצערט און פארזאםלוגג  זו
 כאט׳ש מניאן. קויער אין בײ״טאג טאג

 פאר נים גערופען איו צוזאמ/(גקונפם די
 אדער אנגעלעגעגח^טען, טרײדיױדאן

 ױגיארמיטינג, א דארט האבען צו כדי
 א תװען םארט עס איו דאו

 פונ׳ס זין שעחנסטען אין מיםינג,
ארט. <1

געגע־ איז קאגצערט און מיטי;ג רער
 ערשײגוגג די םײערען צו ;עװארען בען
 קלאוק ״די בון, ראזעגכערג׳ס אברהם פון

 איז וואס ױניאנס/ זײערע *ון פאכער
 ארו׳ס״ איו גוך דער ערשיגע;. װאס גאר

 קראוק• דער םון טאקע געװארען ;עגענען
.1 לאקאל ױגיאן, אפרײטארס

 םון םחגר רער a ראז^געו אב. בר.
 מיטגלידער אונזערע צו איו בוןי, דעם

 אחרעג״1 פאר איו ער באקאגט. געװיס
 אוגזער פון סרעױדענט דער געװען לאנג

 רא״ בחדער ױגיאן״ איגטערנימזאנאל
 ; 1 לאתאל םון מיטגליעד א איז זעגגעלג

 לא־ םון ביכעל א ער האט נאר גיט און
 אױך האט ױניאךבוף דין נאר ,1 ?אל
 אז םײנט, דאש .1 נוטער לעדושער דעם
 אונ- פון פיטגליד ערשטער דעל איז ער

אמאגיזאציאן. זער
 איײ איו ער טאקע, עס איז אזוי און

 חאבען װאס פעגשען, ער״שטע די פון נער
 קלאוק א כויען גענוכמן אפעריקא אין דא

 גאכ־ איז עס װעלכער םין ױניאן, מאכער
 איגטער־ אונזער ארויסגעװאקסען דעם

 װאירקערס נארטענם לײדיס גײשאגאל
 גאר איז װאס בוןי זײן אין און ױניאן.

 ער־ ז״נע ער באשרײבט ערשיגען, װאס
 םארשידענ^ אלע די װעגען אינערונגען

 חאבען דא װאס ױג־אנס, סלאוקמאכער
 עטאבלירט איז עס אײדער עקזיסטירט

 קלאוס־ סעכטיגע איצםיגע, די געװארען
 גע־ געבױרען איז װאס ױגיאן, טאכער
 אין קאטף, יפטורסדיגען דעם אין ווארען

 דעם אין סטיײק גענעראל גרויסען
 באארד עקזעיזוטיװ דער .1910 יאהר

 האט צוריק יאחר א מיט ,1 לאקאל םון
 אלס ארויסצוגעבען בוך דעם נאשלאסען
 אר״ פאיפאסער׳ס דעם פון אגערקענונג

 שוין איז בוך * ♦ ױניאן. רער פאר נײט
 כאקױ איחם לןאן מען און פאלטיג איצט

.1 לאקאיל םון אםיס אין טען
 לא- פון איז ערשײדנג דיעזע און

 געורא• געפײערט זונםאג לעצטען 1 קאל
 לא- אופן. וױרדעען גאנץ א אויף רען
 געגע- געיעגענחײט דער צו האט 1 קאל
 פאםיליען זײערע און מיטגלידער די כען

 \h חװען איז זואס קאנצערט, רײכען א
 לאנצערט רעם אין ״טריט״. אםת׳ער

 פאמעגדע די באטײליגט זיך האבען
יזאנצער- באריפטער דער קינסטלער:

 די פיראדשגיקאװ, הער םײסטער, טינא
 עסטעלא מיס סאפראנא, באריעבטע

 נא״ אנגענעסער זעהר דער און שרײגער
 די אחוץ און װעתער. אויגוסט ריטאן,

 נאןי איו קינסטלער מוזיקאלישע דרײ
 דראסאםישער גדויסער א געװען אױר

 אקטיאר כאװאוסטער דער טאלאנט,
 האט װעלכער גאידענבערג, סעםױעל

זאכען. אײגיגע פארגעלעזען
 םון ?ײנען הינסטלער דיעזע אלע

 םיעל םיט געויארען אויפגעגופען עולם
 צו איז די פון יעדער און ענטוזיאזם

געווארען. ארויסגערוםען מאל עטליכע
 ענטודאזם וױיניגער מיט ניט און
 רעד״ די געװארען אױם;ענוםען זײנען
 געלעגענחײט דער צד האבען וואס נער,
 גע־ זײנען רעדען אדרעסירט. עולם דעם

 באחאגדעס, ױסף פון געװארען האלטען
 n פון אײגער געװען אסאל איז וועלכער
 ױ• קלאוקמאכער די פון םיהרער ערשטא
 בא• ראזענבעת ברודער װעיכע ניאגס,

 קאנגרעסםאן כוך. זײן אין שרײבט
 דיט שוין איז דועלכער לאגדאן, מאיר

 מיט צודאפענגעכוגדען יאהרען םיעלע
 ■רע- אונזער ;ױניאן קלאוקטאכער דער

 יאנאװסקי, ש. און שלעזיגגער דדענט
 ״גערעכםיגקײט״. די םון רעדאהטאר חגר

 םעגעדזשעד דער קאטיער, פרץ כרודער
טישצרמאן. דער געװען איז ,1 לאלאל פון

 וחד איו בוך ראזענבערנ׳ס װי אזוי
 האבען ױניאנס/ ״קלאוחמאכער די גען
 וחמען גערעדט מעהר רעדגעד אלע די
 on װעגען וױ ױניאן, קלאופפאצער די

 גאר אפשר איז, פארזאטלונג די און כוך,
 געויאי־!! פאמוווסדעים װילענדיג, גיט
 נדנדנג, אגיסאציאגס דיסטרײכאז א איז
 וחנרםזנר חארצעא די האם עולם דער און
 סיט אױפגענומען רעתער אלע די פון

 םארזאס״ אזמלכע כאגײסטערוננ. גרױס
 וואס ז״ן געסעגט ײיחזליך האכען לוננען

. אםטער
רעד־ איין גאך נעווען איז עס אנער

 סריחער שױן ױעען װאס די אחמ נער
 נעל- חנר איז דאס גשוארען, ״־שיסאגט

mm נרוחנר #אקײן שםחח tn  onran
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 כאראג^״ און םרײד, פון אינערװעלטיגט

 װאס װערטער, גוטע רי פאר רעדנער אל/
 דין ור^ען ןאגען צו געהאט חאנען ױי

אוס* דער פאר ט1,ט*טיגק <ער1אפא?  ̂י
ױדאן, פאכער

 א אױסגעדריקם ער חאט באזוגדערס
 ארױסמנען פאר׳ן i ?אקאל צו דאגק

 א םארבלינען איז ראזעגגעמ כוף- זיין
 פיעלע איו על וראס Qin טיאץ קבצן,

 און ם־חרער יטער1ארנ אן געורע; יאחרען
 דעם ער װארט ח^כון איעעגעם זײן אויוי
 ארויסנענען. געקאנם ניט ק״גפאל בוך
 הארצעסטעו ױין אױמצרריקט האט ער

 האט ויאס #ױדאן לאלאל דץ צו יאגת
געהאלםען. דעם אין איץזם

 סעקרע־ אונזער כארא*י, אב. כמדער
 געזאלט אויר דאט טערײטרעז׳&װער,

 סי• דעם אױא רעתער n םון אײנער זײן
 א צוליעב אנער ?אגצערט, און טינג

 ער האט םאטיליע ױין אין ?ראגקחײם
 האט ער און irun קומען געלאנט דט

 באגריסענרי; טעלעגראפע, א צוגעשיקט
 עױשײגוגג דער צו ראזעגנערו כרודער

. נוך דין םין

 אין גארענשטײן פרעדדענט וױיס
כאסטאן,

 גארעג׳פטיין פאקס וױיס״פרעזידענט
 צוריק װאך א מיט צוריקגעקערט זיך חאט
 גע־ איז עד װאו נרעג, ■אסיפײפען םון
 איגטערגיײ אלס מאנאםען, עטליכע װען

 גערוםען איז ער אמאנײזער. ׳פאגאל
 אןגםעו איצטער, וױיל אוזער, געוחארען

 אר־ דין איז אוסשטענדען, איצטעע די
דארטען. וױ דא, זױגטיגער גײט

 נים ר.אט גארעג׳שטײן כרודער און
 גײעם דין אױןי װארטען לאנג געדארםט
גע־ שױן וזאט פאםטען דער — ■אסטען,

 דער איצטער איו ער איחם. אױף װארט י
 ײײסט די ,49 לאקאל םון מענעדדטער

באסטאן. אין ױניאן מאכער דרעס און
 םון טענעדזשער םריחערדעער דער

 האט דדפ״קאכסאן, כרודער לאקאי, דעם
 פאנאט אין נאך אמט זײן אױפגעגצכען

 גע־ זיף חאם ױניאן די •דן נאײעסנער
 עקזעתוטױו דזשענעראל צום יוענרעט
 •ער־ ■אסענדע א איחר געבען צו באארד,

 ניט איז דאס אבער אפט, דעם םאר זאן
 איצט געםינען. צו לייכט אזױ געװען

 איבער־ גאחונשט״ן װײס״ילעזידענט איו
•אסטען. דעל געװארען געגמכעז

 טיטגליד א איז גארעניטטײן ברודער
 ,10 לאקאל ײניא;, קאםערס אוגזער םון
 א געװען יאהר אײניגע םאר איז ער און

 םרי־ ױגיאן, לאקאל זײן םון כאאפטער
 אײדדשענט כיזנעס אײנפאכער איס הער
 דעם םון טענעדז׳שער אלס גאכדעם און

 יר קאטערס דער סון דיוױדאאך ״קלאוק
 קאנװענשאן לעצטער אוגזער אױף ניאן״

 גאװארעו ערװעזזלט ער איז ^פאגא אין
 דדפענע- דער און װײס־ירעדדעגם םאר
 איהס זזאם באאהד עלןזעקוטױו ראל

 איהם און 10 לאקאי םיז אװעלןגענופען
 אר־ אינטעתײשאנאל אן טאד געסאכט

גאדיזער.
 לאקאל אז נים, םראגע הײן איז עס

 א באקוטען גאראנשטײנען איז האט 49
 םיט״ זײ וועיכען מיט פיהרער, םעחמען
 לא• זײן. צוםרידען געוױס װעלען גלידער

 פיהרער־ אונטעריזײן אז האםען, מיר
 דרעסםאכעל און װײסט די װעם שאפט
tr:v| או, •ראגרעסירען באסטאן םון 
 ברודער ערםאלג צו ערפאיג פון געחן

 װעט כאסםאז אין זײן גארענשטײנ׳ס
 אנדערע די ברײעען גוצען אויןי געוױס

 דארטען. םון לאיןאלס אינטערגיישאנאל
rn ײין אױסאיבען געוױס וועט ער y ip 

 װעט ער אלײן, 40 לאקאל םאר נאר ניט
 לא־ אנדערע די סיטהעלםעץ אויר געוױס
 געלעגענ־ ■אסענדער יעדער נײ קאלס,
חײם.

 קאאיעראפױװע די אפ גיט 48 לאק«ל
״מםאלגאםײטעד״ דער צו גראסערי

 טײל איטאליענישער דער ,48 יאקאל
 אין ױניאן קלאוקסאכער גרױסער דער םון
p האט יארק, גױ r יאהר •אר א זײס 

 אײן גדאסעריס. קא־אאעראטמוע דתי
 די אין איינע סט., טעד10 דער אץ סטאר

כדוקלין. אץ אײנע און בראנקס
 ענטװײ זיף האט איע םון נעסער

 סטרינ^ טער10 דער אין סטאר די קאיט
 נרױסער א םאראן איז גראסערי דעד אין

 •ראדוקטעץ, םאױשיחמע סון סטאין
n קויםע׳ 48 יאלזאי םון מיטניידער 

דיער דאדס
o אױןי n רעב סון סיטינג יעצטען 

 איז 48 לאקאל םון נאארד עקזעקונדוו
 די אינערצונענען געווארען כאשיאסען

 ווא- סטאק גימצען םים׳ן ססאר נראסעת
•n, דער צו דא, *ס דארס וואס 

 סענעד־שנײ ד♦ פאר ״אסאמאסײסעד׳״,
m .סםױימר i n גרויסעד גאגמר 

אי געהאם, האט ססאד n װאס זאסאט,
1 -7»om• i n  w pnmv> m m m m

 D«ii נעלר, חעלשט m סאר ניםייםעד־•
 אײ איז סטאר י1 קאסט. װאארע די

 אפאלגא־ דער צו געװאיען כעמעגעכעז
 וואס צײט ;אנצער דער פאר מײטעד

 לאנג וױ אגהארטען, װעט סטר״ק דער
 די אחוץ ג^דױערען. ניט זאל דאס

 אי• אונזערע דנען סטאס מיט׳ן סטאר
 ״אפארגא- דער פיטכײדער טאליענישע

 װאס ערםאהרונג, זײער אױןי מ״טעד״
 צו װי און קױסען צו װאו האבען, זײ

 דארפען זײ װאס פראדולטען, די קױפען
 צו אום סטארס, די םאר א״גקויפען
i  j f P i r, טטרײקער. טױזענדער

 שאנאד זעחר א וױרמליף אס חאס
rm ראס סאלידאתסעס. פון אויסדרוק

 ®וג׳® מיט-זדלןי, פון אױטדרױז שענער א
 iV װאט אײנמקײט, pc גײסס

 אר• די צוױשען םעחר און סעהר אלץ ױןי
 0דא װעלט. דער איכער כייטער״פײ״^ן

 #נרודער*נעפילען אסת׳ע ,ד קלאר צײגט
 #«ראלעטאריער די »ב דא זײנען װאס
 אר״ ם'י< איץ אז דעס, צו חומט עס װען

 אוױינמן א אױסחעלפען דארף כײסער
^ איטאלי/מישא אונזערע םײל, ד  כיי

 ראקא< פ<) טיםגלידער ד ׳פוועסטער, און
פראבא. די אױסגעחאלםען האבען ,48

ר אין ע ער ו פ ח קאל8ל ן8ױני מאכער רי
 שלעכטע אץ האנדלען כאסעס וױ

צײמען.
גע־ האט בראס. װײגשטײן םירפע די

 סיזאן״ ״פאל נוטעז זעהר קײן ניט חאט
 מיט םײנען םיר .1920 יאהר דעם אין

 םירמע רי אז באוױיזען צו חלילה ניט דעם
 דינען זאך אזא געלם. צוגעלײגם האט
 םיר וױיל צוזאגען, אימ׳שטאנד גיט םיר

 םון ביכער ,ד אין ארײן ניט דאך קוקען
 תלאר וױיסען טיר װאס בעי!י*בתים. די

 דיזען פון ארבײטער די אז פאקט דער איז
 1020 יאהר גאנצען דעם פאר האכען ׳טאפ
 אײגציגע וױ םעתר אױסגעארכײט ניט

 װאס װאכען די אין מאכען. געצעחלטע
 םעהרס״ זײגען געארבײט יא האבע; זײ

 װאך. דער אין טעג 3־2 צו געװען טענטײל
 וױ םארשטעלען, ׳שוין ויך איהר קעגט

 נעװען איז עס ביטער יוױ און טרויעריג
 שאפ דיזען םון אלבײטער די פון לאגע רי

.1920 יאהר גאגצען דעם אין
 האכען שאפ דיזען פון ארבייטער די
 האםענינג. גוטער א םיט געלעבט אבער

 םאכען צו צוגעזאגט האם םירמע די
 איז האםגונג זייעד ארבײט. ״ספריגג״

 װאס רעם םיט געװארען פאר׳טטארת גאך
 מא־ ״סעמפעלס״ די וױ געזעהן האבען זיי

 און ״סעסםעלס״ געמאכט האבען כער
 ארבײט. ״ספלינג״ םאר ״דופיציקײטס״

 אפגע־ זײ האבעז האםנונג דיזער םיט אט
 יאהר. פאמאנגענעם גאנצען דעם לעבט

 אנ־ דעם םיט אז געריכט זיך האבען זײ
 זײער זיך װעט ,1921 יאהר םון םאנג

 װעלען זײ און ענדיגען, לאננע טרויעריגע
 םאר גענונ םארדיגען צו אנהויבען צוריק

 און פרויען זײערע םון עדגעהרוגג דער
קינדער.

 זיך האט האםנוגגען זײערע פון אבער
 יאהר גײעם צום אויםגעלאזט. גארנישט

 געגעבען בראס. װיינשטײן פירפע די האט
 דאר״ ארבײטען װאס ארבײטער, זײערע

 חוצפה׳־ זעהר א יאהר 18 און 15 צו טען
 מאישי־ זעכציג און הונדערט מתנה. דיגע

 געװארען, ארונטערגעריסען זיינען נעז
 ארבײטער, 300 ארום אז םײנט, עס װאס

 שא■ םון נעײאי־ען ארויסגעװארפען זײנעז
םאל־װען. א אתן און םארװאס א אהן

 די אבער זיך האט אלײז דערמיט מיט
 אנגע האט זי באנוגעגט. ניט םירמע
 אויף םאדערינגען שטעלעז צו םאנגעז
 אנ־ גלײר אײנגעשטיםט װאלט זי װעלכע

 אר־ ״ספריגג״ אדבײטען צו צױהויבען
 םאדע־ די םון אײנצעלהײטען די בײט.
 איבערצױ װיכםיג ניט דא זײנען רונגען
 לײכט זײ זועגען זיך יןאנען אלצ געבען״

 םול זיינעז צײטונגען די וױיל אנשטױסען,
 בעלײ די סון םאדערונגען אזעלכע מיט

 קײן נאטירליך, האט, ױניאן די בתים.
 געקאנט ניט םאדערונגעז די םון אײנע

 םאר־ האט םירםע די װײל נאכגעבען.
 ױניאן״ ״נאן א װי װעניגער ניט לאנגט

 לןאן ״באדינגונגער אזעילכע *1אוי און שא•
 אונטער־ ניט אגריפענם קײז מגיאן קײז

 נעגע־ דערפאר םירסע די האט שרײבען.
 — מתנה צוױיטע א ארבייטער איהרע בעז

 און איננאנצעז שאם דעם צוגעםאכט האט
 נים אױך ארבײם ״ססרינג״ הײן מאכט

 אלע זייגען אלום אזױ איז (אינסײד?),
 ארױסנע־ שא• דיזען פון ארבײמער 800

 באיוײ א אלס גאם איז געװארעז װארםעז
 זײ װאס לעבעז, יאהר 18 די פאר נונג

םארלארען. שאפ דיזען אין האבעז
 אבער איז בראס. וױינשטײן םירמע די

 האבען זײ פירמע^ בעסעדע זײ םיז דאד
 ארבײםער זייעחן באהא^לט מאל איע

 ניס תענטיג, זײ, האכעז אנשטענדיג.
 אר- זײערע םיז צער דעם צוזעהן נעהאנט
 םול״הארצינ, אזױ האבעז וואס ב״טער,

ז םאר ^ א  בײגעשטײערט ן,nיאה און י
 כדיליאנען. זײערע צו און גיליס זײער צו

אוועקגעםאהרעז צרות, םאר ױי, זײנעז

 די אין אװעק זײגען זײ םלארידא. אין
 אונד דעם פארנעסען צו לעגדער װאריפע

 •1 װעלען דארטען יארק. גױ איז גליק
 זוארימ און ליכטינע די אין כאקען זיך

 װעלען דארםע; זון; דעל פןן שטראלען
 און שענקײם דער סיט אגשעפען זיף זײ

 גאםוד, די ;לעבען םון אנגענעמליכלײט
 ערפרישען די װעט מײסטערװערק נאט׳ס

 םארטרײכען זיי םון און ערמונטערען און
יאוש. און צװײפעל םון ׳עפור יעדען

 נזד דינצן יזז ארנײטער^ די אבער
 רוי• און קאכינען דעם אין !דא בליבען
 סון שטאדט דער אין יאיק; גױ ׳עיגעז

 סון שטאדט דער אין ן קעלט און הוננער
 די אין פראםיםירערס. און לעגדלארס

 * אין ארום זײ װאנדערע; םרעסט ביטערע
 נעלאטוג״ א נאך ״דזשאג״, א נאר געיעג
 ״•אי♦ װאד אײן כאטמ םארריגען צו חײט

 ®אוי• W םון הערצער די ערםתהען צו
 זיי• ארנײטער די םאםיליאן. צוױיםעיטע

 אלזן טיט םיחלאן און דא, נעבליבען נען
 באלױגוננ ״חארציגע״ די חושים זײערע

ארכייט^. שײעחנ יאחר 18 םאר
o ביישפיל אײן איז דאס n  pc, װאפ 

צײטעז.- שלעכטע אין םוען בעלי־בתים די

 אייד איז ץ ט י ו ו א כ י ס ח.
 איז הכית בעל דיזער םירםע. א אונזערע

 ער איז אט — םויגעל זוסער א וױ אזױ
 לצצםא n םאר ניטא. ער איז אט און דא

 כאזאצ© אכער זיך ער האט יאהר צוױי
 או אויסנעזזוחן האט עס און יארין נװ אין
ך איהם אץ האבעז זא̂י צײם די »  י

i אבעו* װאנדער־לוסט. דעם שוואכם n 
 «ײם n אזױ. ניט איז עס אז איז אםת
 קענטי^ איחם, דך וױלט שלעכטצ, א איז

םאן. װאנדער א אכיסעל
 אין ארבײטyג סעץ האט יאהר צװײ

 כשומג געגאנגע; איז אלעס און שא• דיזעז
 ■אסימג אומגליש אן אכער האט פיוצלוננ

 איחם האט דעפארםמענם״ ״םײער דער
 ארונםערשיקא! םוז ער אז אנגעזאנט,
 נים דאס זאל ער װען װייל, ארבײטעד,

 אז.1•אסי אוסגיליק אן ח״ו נאך קען םאז
 לעבענס ד פון זיכערהײט דער םאר אוץ
 יױ אנדערש ניט ער וױל ארבייטער די שון

 איו שא•. םון ארבײטער 8 אדונםערשיקעז
1זײט? זיץ םון גתיסקײם א ניט ״אס

 גאנצזג די געײאוסם אפילו האבען מיר
 אום־ זעחר ױינען לײט1םײע י1 אז ױיט,

 זיך בלויכם דאך םענשען, בארעטתארציגע
ץ װעילעז זאיעז זײ ניט אונז  אזױ ד

 םאכען. ױי יײל סיכאוױםץ .1ם וױ ישלעכם
 װא- ניט, םיר םארשטעהען איבערהויפט

 געשוױנאן אזוי האכעז סײערלײם h ױם
i 1אי נאכאנאנ!, יאהר צוױי פאר n ןױים 
 זימאן ארבײםער די םון יעבענס די *ועז
 געםאוצ• גרויסער אזא אין געוועז מאי אלע

לצין... יחםנא
 באשיאסצן םאלןע מיר האבעז דערםאר

 בלײ• זאיען ארבײטער אלע אז זעהן, צו
 סיכאוויטץ מר. אויב און ׳שא•. איז כעז
 pM םץ נעװארעז כאהערשט װידער איז

 זיר מיר הענען לוסט װאנדער שטארקען
 טוזאן נמבזגך װעט ער העלםען. ניט

געלוסט. הארץ זײז װאותיז םאהרעז
 ערװאחלס איז ױאס האסיםע אונזער

o אי| בײרץי א האבען צו נעװארען n 
i םיז באזאר n 26 יאהאל םח חױז ױניםי, 

 וײ• םינדעען אײנימ טעטי^ זעהו־ איז
 אס ווי אוז נאײאתן אפגעהאיטען נעז

 א *ושםקלען טיר ײ*יעז אויס וױיזט
 אמיים) יײז (אוגמר ח1סחו ביסעל חיבש

 אן נאו־ ויד ווענדם עם קויפען.1םא צום
 געגונ צושטעלאן זעהן צו איײן 25 לאקאל

קויםע!.
P90 העללער, תש.
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םיננ ץ גד ס ו נ ו מ ארד ח א װ ב ער פ סער ד אד ױ נ
םאנער אן סלאוס ױני

. 4 קאיטיטעס
נראדערם רונין םון ארב״טער *ן

 צורײן יאחר צוױי טסי m ודנטארטירט
no o*n םון ארונטעמעמארםען איחם 

 רולס״ ױד*ן םאררעצעז םאר ולאץ חןם
 יעצט האט ער אז ערקלערט ברוחנר חור

 אײ צורײן ארױפצוגער׳ן טענליכקייט די
 *re אױבעגדערטאנטער דער םאר נייטאן

ח׳אאיגמ דער אז םארלאנגט ער *ון סע
 עולױנגיס ױ געבען איחם זאל נאויאר

דעם. םאר
צוריחדסוױזען. װערט םארלאנג סין
 רעיזאטענדירט יןאמיטע םינאגץ די

to ארגאנײ טענענטס *פאראיידגטע די 
 #דא 5 טיט װערען געשטיצט זאל ?ײש*ד

 צ״טוגג, צױן פועלי א צייט״, nw לאר
 ן דאי״אר 15 נײט װערען געשטיצט ?אל

 װע• געשטיצט ?אל ױגיאו נוקשיפערס די
 צוױיטער י;ער דאלאד 15 סיט חנן

 סאציאליסטישע דיסטריקט אסמםבלי
 1ס מיט װערען געשםיצט זאל טארם״
טער13 דער און טער19 רער דאלאר:

 סאציאליס* דער םון דיסטריחט אסעםבלי
גע״ ואל וױליאטסנװג םון אארטיי םישער
ראלאר. 10 מיט װערען *טיצם

 פי־ דער פון רעלאטענדיישאנס אלע
גוטגעח״סעז. װערען יןאםיטע ןמגץ

 ד אז כאריכטעט חאבייטע פינאנץ די
 םון צושריםם דעם אױ«י געהאנדעלט האם

 פאר- לאיזאל דען װעלכען אין ,1 <אחא<
 זאל כאארד דדטאינט דער אז לאננם,

אנבא״ װאס און סטריײןס, שםיצען בלױז
 נעגעבען זי זאל שטיצע, אנדערע אנגט

 םי־ די לאחאלס. די םון דירעקט וחנרען
 דעם האט זי אז ערקלערט, שאםיטע גאנץ

 רע״ ױ און ארוסנערעדט, ברײט צוטריםט
 װע״ גענעבעז זאל שטיצע אז תאםענדירט,

 זאלעז באארד. רזשאינט דעם םון רזע
 ער• באשלוס, דעם נאכחומען לאקאלס די

 אל• די וועט קאמיטע, םינאנץ די מלערט
בערוינען• םיעל דערבײ ױניאן געטייגע
 קאטײ םיגאנץ דער םון באריכט רער

vo גוטגעחייסען♦ און דיסקוטירט װערט
:צומריםטעז n פאלגעד די םארגעלעזעז װערען עם
לא־ ׳טטיסע״ ארבײטער םרײע %י

 איחר צו באארד דז׳פאינט דעם אײן דעט
 *ױ געגעבען װערט װעלכער באנקעט,

 אוײ דער םון וױדערעחפײנונג דער ליעב
 אײנלא* די צײטוגג״ כענדערםאנטער

 כדידער די און אגגענוסען, ווערט דוננ
 װערען דעסעל און יאסלאװסקי עטשין,

אפאינטעט.
 אימיגראנט און אורחים ״חכגסת די

 אינפאר־ אםעריקא״ אװ סאסייעםי עידת
o םירם n דעם אז נאארד, דדעאינט 

א חאבען זיי ׳װעיען םעכרואר טען13
 אב״ װעט עס װעלכען אויף אאגםערענץ,

 רעי!ארט, יעהרליכער א זוערען נענעכען
 דז׳שאעט דער אז פארלאנגעז, ױי \\0

 די־ צו םארטרעטער שיהען זאל כאארד
 װערט אײנלאדונג די קאנטערענץ״ וען

 סטודענט, ברידער די און •מענוסען,
 זוערען וואר^״אפסקי און מטײגכערנ
איאינטעם.

 אװ פערערײ׳טאן סטײט יארק נױ די
 דזשאינט דער אז פארלאמט, אײכאר
םי״ דעם צו םראטעסטירען זאל כאארד
 כא׳עלוס דעם געגען ארבייט םון גיסטאר

 — קאלענהעז א. דאניעל ארױסצו׳טיקען
 נע־ װעלנער — יןארק פרן סעיאר דער

 סעראײניגטע די אין יעצט זיןי פינם
 אױםצוקלע־ צװעק דעש מיט מטאאטעז

 םון לאגע דער װעגען בידגער *די חזן
גוט״ װערט צױטריםט דער ווײרלאנד.
 וחןרט סעקרעטער דער און געחײםען,

םראטעסט אזא שיהעז צו אמסטרואירט
 דעם אינשארסירט 10 אאקאל

 שארפ בדידער די אז באאדד, תעאינט
 ער״ זײנעז נאנלער און סאקס בענדער,
 אײד־ ביזנעס םאר געװארען וועחלט

 גוטנע״ װערט צושריםט דער זשענטס.
 די• אז םארשטענדיגונג, דער מיט ח״סען

 דער ביז גוט כיויז האלט עלעקשאן ךער
 װעט כאארד דזשאינט די װען ׳צײט

 שאר א״דזשענטס ניזנעס וופאיגטעז
ױניאז. אאגעםײנער דער

 זועגען באריכטעט םײנבער; כרודער
 פראטעקםױו .דעם םון קײסעס פאלגענדע

:אסיס
 םוז וױיס״פחוזידענט דער לוסטיג, ל.

 אדונטעדגע״ האט אסאסיאײשאן, דער
 נאד ;האטערס זיעע פון אײנעש מיקם
o n אז דערײאוסט, דך האט ער װי 
 הױז. ?ײן סטרײקעז געהט אםיס דער
 צ צוריקנעגוםען לאטער רעם ער ׳האם
nn .ארבײט

 גאטליע און ראפאפארט סירמע די
 עטיק״מני שיער אדיונטעדנעשיקט חאט

אױסגע• האנען זיי װי דעם נאך דערס.
 ער צו באדײט איז אשיס דעד אז פונען,

 האב; ״סטדײק איז שאפ זײער פלערעז
 דע צו צוריסגענוסעז שנײדערס די ויי

ארבייט.
 האד כראײערס ראזענשײן םירמע די

ױ  אײנעי פון באפרײען צד געטרײעט י
 א*ז אשיס דער װי דעם נ*ןי •יגישעדם.

 םירמע די ערקלערען צו גארײט
רע־ צו צוגעשטימט זי חאט ןמרייפ, jsrmnrt n

 האט טײזעל טשאריס פירמע די
 און אשרײטארש דרײ ארונטעמעשייןט

 ׳פרעטע;סע דער אונטער ייעסער אײן
 1ד ארבײט, גענוג דט פרארוצירען די אז

 ארױפגענוטען צוריק אבער האט םירטע
 דןי ראט M וױ דעם גאור אינײטער די

 ענטשיא־ vn אפיש דעד או דערװאיכט,
סטרײין. אץ שאפ איהר ערקי״ערען צו סעז

 גאטנינער און שטײנהא״ו voro די
 אפריײ אן וײערען ארונטערגעשיחט וזאט
 דוא״ ארב״טער די וױ רצם נאןי טאד,

 דואט טעג, אײדגע פאר געישטרײיןט כען
 דעם ארױפנעגומען ציריח פירטע די

ארנײטער* ארוגטעמעשייןטען
 ארװטעמע• האט יןל״ן / פירטע די
 דער״ םידשערס איחרע פון אײנע שײזט
 וארוד ענטזאגט דך ד.אט ױ וױיר פאר

וױידזשעס. איהדע פון טערצויאזען
 דעי״ דך חאט ם»ומע די וױ אזױ
 ער• איחו \ועט אפיס דער או זואוסט,
 צוריתגענוטען ױ ראט סטױיון, א היערען

n אל• דעם איוזד צאיזלט און םידשערין 
פרײו, טען

n חאט סאגדעל און שע<י פיומע 
 אונטער םינישערס צוױי ארונטעמעשילןט

 בלױז ױיגען די אז ®רעטעגדע, דער
אױגטערגעשייןטע די חאט ױ כײסטערם.

 ער״ חאט וי וױ רעם נאף צוריתגענורען
 איחר באר״ט איו אפיס דער אז סאחדען

p א עמןלערעז "ioo,
 ארוד חאט בראדערס חבין םיררע די

 נארױו״ אפױיטארם, צוױי טערגעשייןט
 גענוג גיט סראדוצירען "1 אז טענדיג,
 ז״נען אירײטארס צוױי די ארנײט.

 וױ דעם נאף געװארען רעאינסטײטעט
 ערקלערען צו באשלאסען האט אפיס דער
סטרייק, א םירמע דעד

 אדוגטער־ האט כעסינגער פירטע די
 און אפױיטארס 5 פיגישערס, 5 געשיהט

 פרא״ זײ אז באחױוטענדיג, פרעסער, 1
 שנעל אזוי ארנײט. נענוג ניט דוצירען

 אז געװארעז, אינפארמירט זײנען זײ וױ
 ערקילערען צו די נארײט איז אפיס דער

 צוגע• טעסענגער סר״ חאט סטר״ק, א
 ארונטער־ די נעהמען צו צוריח שטימט

לײס# געשיקטע
 סטריילן א ערקלערט האט אפיס דער

 בלאס, און לוסטגארטעז פירמע דער געגען
ײ 5 ארוגטערגעשיקט האט װעלכע ױ  או
פרעסער. 1 און טארס

 צױ די םאר לעזט סעקרעטער דער
 לאחאלס פארשיעדעגע רי םון שריםטען

 װעלכען איז כאארד, דזשאמט דעם פון
 צו דעלעגאטעז נ״ע די כאשטיטט װעחגן

:פאלגט וױ כאארד, דזשאינט דעם
 אור ח. אײדעניאנד, ח. .1 לאקאל

לןושנער. ט, חאראוױץ, ל. גאלוב, ב. נער,
 דא״ זזענרי ■יטשעיסקי .3 לאחאל

װאלאוױק. סי# אטא שװאגער, מ #וױד
 ס. אנזעל, פ. #רוכין ב. 10. לאקאל

טוניין. מ. זאסלאװסק/ ה״ קער,
גאלדשטײן, א. ברוס, ל. .11 לאקאל

דינערשטײן. ל. ׳בראס «. גאלדשטײן. ל.
 כעלסאז. m גאלדעז, א. .17 לאקאל

 לע- ס. אטלאט. ח. סטאנקעװיטש. דזש.
װענטהאל.
ארטש. ל• ,ivovh דזש. .21 לאקאל
עט״ מ. •יגקאשסק/ .ל .23 לאקאל

גאלד. ס. גרינכערג. ה. לאנעא. י״ יןיז,
חעגדעא• י. לאמער. ל. .35 לאתאל

 סאשקאוױטש. ס. כארעכשטײז. ה. טאן,
וױיספאן. ד.

פא־ י. שלאקטאז, דזש. .45 לאקאל
רעש.

 קא־ װ. מאליסאני. י. .48 לאקאל
 טשיטשיארא, י. טראכינעטא. ד. #טאני

ניציטא. ם.
 א. בריק. א. דעסעל, ה. .04 לאהאל
ס״פס. ס. אנערשטײז. י. םריעדכיאן,
 ב. לעװין. ס. נראף. י. .82 לאקאל

סאטסאן. נ. ראשיגסקי, ס. ראגזשענסק/
■ינ״ נ. : ברענטש רוסיש״יױאישעד

האראק. א. סקי,
 קורצער א פין פיגקאװססי כרודער

 נא״ תשאינט אלטע די באדאנקט רעדע
 אר״ גוטער זײער םאר דעאעכאטעז ארד

 װאס קאאפעראציע. זײעד פאר און כײט.
״  צײט ודער דודך גע;עבען איהם חאכעו ז

 דעם פון םרעזידענט געװען איז ער װאס
 איבעד דאן ;יט עד כאארד. דזשאינט

 דזשענע״ באדא(י, נדודער צו טשער דעש
 *ינטעדגײשא״ דעד םון סעקדעטער ראל
 ױניאז. װאירקערס נארטעגט אײדיס נאל
 םאר נאמעײשאז רופט אעצטער דער און

כאארד. דזשאינט רעש פון ־ירעזידענט
 נא״ םאר נעהטט פינהאװסחי בדודער

וױיס״ײעזידענט ערשטען םאר טיגײשאן
 כדודעד און כאאדד. דזשאעט דעש זון

ערוועהאט. וועדט זטאנקעװיטש
אא״ םון םעטבער א קאהן. א. ברודעל

 ערוועהאט אוז גאטינירט וועיט .9 ־אל
 דעם םון וױיס״פרעדדענט צוױיטען זאר

באאדד. ־זשאינט
 קאילא״ ם. א־ז לאגנער ל. בדידער די
 אײנשטיסיג און נאםינירט ײעחןן •••טש

 רעקאד״ פאר עדשטער דעד — ערוועזזאם
סאד צוױיטער דער איז סעיזרעםעד דינג

.iv iw rvsn vo in w o
נפסיױרס ווערט פײגבאדג ברזרער

ח tm *רוועחלס אײגססיסע י m  urnד

 בא• חשאינט דער םון טעגעדזשער ראא
אוו/

 בא״ װעט דירעחטארס אװ נאארד רי
 :ביעטבערס פאאגעגדע די פון שטעחן
 •יטשערכתי סטאנקעוױטש, או*עו,
 חעד ;אלד. ברות. זאפילאװסק/ חושגער,
 רעסעא סאליסאנ/ איוטאן,4*‘.“ רעלטאן,

יעוױן. און
 בא• װעט טערנערס ענדע1םא* n םון
 יןא־ א. קאעיטע.״ גריװענס די שטעחן

 גאאד־ ל. #טוגײן יןןװאגפר, גאיוב, חען,
 טאשתאוױטש. יןאגע^ #גאאדין ,1סט"

סאטסאז. און אנערשטײן קאטאג/
n עד״ װערען טעצבערם פאלגענדע 

r• : לןאמיטע םיגאנץ דעד צו װעחיט n 
 <» און טשיטשיארא / כארעגשטיץ

נראס.
 אײנשטימיג װערם וױיסמאן ברודער

סארדזשענט־עט-ארמס. אלס ערוועחאט
 גראס• א. ראזענבעמ. א. כרידער די

 םראני, א. ילאגג. ח״ יאגראן, טאיער ׳טאן
איד שלעזיגגער ב. און יאנאװסקי ש.

 באארד. .דזשאינט נײעם דעם סטאלירען
 דאשנוגג. די אויס דריקט זײ פון יעדער

 דװנפיחרען װעט באארד דזשאיגט די אז
 װעלכען אין קריזיס. דעם חוןי ױניאן די
 זיד געפינט באװעגוגנ :ארכײטער די

 נעקסטען ודעם צו װעלען "t און יעצט.
 ױניאן די איבערגעבען אינסטאלײשאן

 נעהמען זײ וױ לאגע, זעלבער דער אין
סעקרעטער. לאנגער, ל. איבער״ איחר

ער םי ד ר ױני א אז  פאד־ נ
ס ן צו שפרעכ י ױ־ א ד  גו
אלנ םמר ערפ

 זומער דער םאר באזאר ױניטי דער
 סארשירעכט 25 לאקאל פון חײם ױניטי

 ערפאלג. גרױסער א זײן צו טאל דעם
 זועט •ײדזשענט און באזאר ױניטי דער

 קא• סטאר דו אין טעג, צוױי אנחאיטען
 יעקסינגטאן און סטריט טע107 סינא,

עװעדו.
 טוםען באזאר דעם םאר ארטיקיען

 און 25 יאיןאל םון מיטגלידער םון ארײן
 איד אנדערע פון סיטגלידער םון אױך

 װאס זאלען לאאקלס. טערנײשאנאל
 באטײ- זיןי דעם אין מיטגלידער מעחר
 אלץ ערםאלג דעם טאכען צו אום יליגעה

גרעסער♦
 באזאר אוים׳ן ארײנצוגעחן טיקעט א
 זײ- טיקעםס די סענט. 50 האסטען װעט
 די םון אםיסעס די אין כאקומען צו נען

 שוין קאנען סיטגלידער רי און יאקאיס
טיקעטס. n קויםעז

 באזאר, דעם םון אװענט ערשטעז דעם
 זײן װעט םעכרואר, טען21 דעם טאגטא;,

 געפיחרט ״יײחשענט׳/ א און באמ א
רעטינג. לוסי םון

 טאג טען2 םון ^ױפט־פיטשור די
 ױניטי אינטעמײשאגאל דער דין װעט
 סו׳י בארװזמטען דעם םון געפיזזרט ׳כאר

 כאר דער פיראזשניהאװ. חערר דקער,
 וואס מניטײלידער, אלע די זינגען וועט

 און באקאנט. גוט עוים אונזער צו זײנען
 יעײאיוצ^א־ און םאיקסלידער גײע אויך
 זײן דארט װעט עס יזולץ, לידער״ נערע

 ׳ניט םאתעסם הערען. צו און זעחן צו
 װאשיננטאנ׳ס זײן װעט דיעגסטאג אז

 רער װאס ױם־טוב, א געבורטנס־טאג,
 וועט םען און ארכײטען ניט זועט עולם

 ױניטי אױם׳ן אםוזירעז זיף קומען קאנען
 פאר״ קאםיטע זזויז ױניטי די באזאר.

 איבער־ סך א \vrnn צו רארט שפרעכט
ראשונגען.
 אחוץ באזאר, אױם׳ן בוטס די װענען

 םרײ שױן איז װאס י״דזאלס, די פון די
 גאד צו קומען נעװארען, אנאנסירט הער

 רוםען װאס ױאך. יעדע ארגאנידאציעס
 האבעז צו םארשפרעכען און א« דןי

 נײ- די צװישען כוטס. אײגענע דארט
 די דא איז ארגאניזאציעס צוגעקומעגע
 די און ליעל/ ױניאן טרײד ״װאומענם
 .62 יאל»י ױניאן, װאירקערס וױיט־גודס

נאך. און נפר ערװארטען מיר און
 םאר״ זיר מיטגלידער אוגזערע זאיען

 טאז ארן כאזאר מיט׳ן אינטערעסירען
 רי סאכען צו מאנען זײ ײאס בעסטע דאס
ערםאמ. גיעסטען םאר׳ן זאף

 חש. בײם מיטינג שעחנער א
ױ^סלאוקמאכער re נאזןדד

)*1 זײ• ןון (אלוס
 אףסערװעחלטען דעם צו ״טשער״ רי בען

םיטינג. דעם פיהרען צו וױיטעד טשערמאן
i n געוועז איז ר/(רנער נעהסםער 
 וױדער־ערװעחד דער םײנבעמ, י. נרורער

 דזשױנט פון םעגעדזשער דזשענעראל טער
 טעד דעם װענען גערעט האט ער באארה

 סאריןוםען יןען וואס קאטף, ליכען
 אסאסיאיײ מאנופעקטשורערס דער מיט
 אר״ די שילדערענדיג שױן דערוױיל ^אז״
 מח יאחר. יעצטען ױגיא; דער םון נײט

 ל״ אוי פ. א. דער פון ארגאנײזער םרײנ/
 אינסטא־ באאדד דזשױנט נײיעם דעם האט

 א שארגעקוגעז דעם בײ איז עס לירט.
 אויפ;ע• זיך חאבען איע צערעמאניע.

 טיט׳ן און •לעצער זײעךע םון שטעלט
 שביעח א נעשװארען הארצען אוים׳ן חאגד

 דער צו אין ױניאן דער צו טרײחײט םון
איגעמײן. אין באװעגונג ארכײטער
 קורצע א געהאיטעז אױך האט פרײני

 אטאקעם, די אױך ענטפערעגדיג רעדע,
 אוץי מאכען ױגיאנס םון שוגאים די װאס

ארב״טער. ארגאניזירטע די
 דאן האט יאגדאז טאיר סאגגרעסטאן

 חד גיעגצענדע זײגע םון אײנע געהאיטען
 מערקוױרדיגען א ארױסגעחפען און דעס

 די אז געזאגט, חאט ער װען עגטוזיאזם,
 שרע״ ניט קיינמאל זיך דארםען ארבײטער

קאמף. א םאר קען
 גערעדט חאט שלעוינגער •רעדדענט

 גע- חאט ר;דע זײ א^ ערנסט גרויס םיט
 אײנדרוק. טיפען באזוגדערס א םאכט

 ארױסגעבראכט ער האט אנדערעס צװישען
 צייט, קריזיס אזא אין דאס געדאנק, דעם
 איצט לעבט באװעגונג ארבײטער די װי

 אײנעש סאר פרױױיעגיע א איז #איבער
 רײחען! איחרע אין קעמםער א זײן צו
געװארען. אפילאדירט שטארק איז ער

r. אין האבען יאנג ח. און יאנאװססי 
 די םון מאנכע דיסקוטירט רעדעס ז״ערע
 און אידישעך דער אין ערשײנונגען לעצטע

 לאנג בפװעגונג. ארכײטער ראדיקאלער
 גרוס א געבארכט אויך מיטינג צום האט
 ״פאר־ פון רעדאקטאר #קאחאן אג פון

 אײ־ זײן געזאילם האט װעלכער װערטס׳/
 און מיטיגג ביים עחרעךגעסט וײ פון נער
סומען. געקענט ניט חאט

 םאר װאחלען די פון רעזולםאט דער
 װי >פ*ז באאמטע באארד רזשמינט די

:סאיגט
 םון באאמטע עקזעסוטיװ איטע v*ל

 וױדער־ערװעהלט זײנען באאדד דזשוינט
 איז קאנטעסט א אײנשטימיג. געװארען

 וױיס־פרעזידענטשאםט איכער געװען נאר
קאמיטעס. •ערמאנעגטע די און

 עק־ דער און םיהרער ערװעחלטע די
 זײ• באארד דשזוינט םון סטעןי זעקוטיװ

 לא״ םון ■ינקאססקי, י. :םאלגענדע נען
 םון סטאנקעוױטש, ן טשערמאן ,23 האל

 א. ;װײס״טשערמאן ערשטער ,17 לאקאל
 וױיסײ צװײטער ,9 לאלןאל םון קאדזען,

 מע־ דזשענעראיל םײנבערג, י. ;טשערמאן
 עקזעקוטיװ לאנגער. לדאיס נעדזשער;

 םייליפ און סעקרעטער קארעספאנדינג און
סעקרעטער־טרעזשורער. קאפלאװיטץ.

כאר. אינטערנעשאנאל דער
 שוין זיך חאמ קרײזען אונזערע אין
 האנען צו נויםיגקײט די גע*יחלס לאגג

 גו צײט *ון זאל װאס כאר. אײגעגעם אז
ש«חות. אוגזערע *ר ארויסשרעטען *ײמ

 מיא״שמענט עדױקײ#אנאל ױגזער
 *ו כאד אזא אוננןערגומען איצט זיך חאש

 ®רריען ארן םענער ®ון כאר א אזאוען.
 א אין זינגען צו לאקאלס. אונזערע מון
 ערשנזע חאבען דוקא נימ מען םוו באר

 םיפד קאן ששישןן יעדער ששיטען. ?לאםע
כאר. א אין זיגגען
np אײג• װעט כאר איגשערגײשאנאל 

 אונטער זײן *ועט און װערען שםודירט
 באריחםטען op «ון סיחרערשאסט דער

 קאנגער־ np ■ידאזשניקאף א. מוזיקער
מײסטער. טינא

 tpy« אײנאזטודירט װערט נאר דער
 ױגי־ װײספסאכעי אין אװענמ. §רײטאג

 איסט 320 .40 סקול ■אבליק סעגטער. םי
! <א זיך אוליסט און קוסם .mneo »ע20

שלאןש סארן הײנט
נעהמםאן

BP9■ס ק א !ל
ניי־נעכוירען. וױ פיחיען פריח דער אי[ וועס איחר יית

R י מ פרייפאג. 1921 י>»נו»ר, nnaa חו

ר עסזעסוםיװ צװײ ר א א 2$ לאס. פון םיםינגהז נ
 באארד עסזעהוטיװ דער פזן זיצוגג א

 געװאחג אוגעחאיטען איז 25 <אהאל םון
 .1921 יאנואר טען4 אװענט, דינסטאג

' . טשעולײדי. #םרידמ»ז מאלי
 שיקט ?אםיטע אפיס און פיגאנץ רי
 לעצטע איחרע םון באריכט איהר ארײן
 אפגעהאלטען זײנען װאס מיטינגען, צװײ

 1920 דעצעכיבער טען29 דעם געװארען
 זײערע און ,1921 יאנואר טען3 דעם און

 עקזעקוטיװ דער גאן װערען רעיארםם
פארהאנדעלט. נאארר

 רעויד זײן פרײן שיקט לאפיז ברו^ר
 עסזעקוטױו פונ׳ם מעמבער אלס נאציע

 זיין געזונד. שװאכען זײן צוליב באארד
בא״ םים אנגענומען װערט רעזיגנאציע

דױערען.
 םונ׳ש סארגעלזען לוערט צושדיםט א

 אוי.פםערק־ די ציהענדינ באארד, דזשױנט
 דאש באארד, עקזעתוטיװ םונ׳ם זאטקײט

 װאס אײדזשענטס ביזנעס פון קװאטא די
 גאד איז בארעכטיגט, איז לאקא^ יעדער

 מוזען צװײ נאך און אויסגעפילט, ניט ^לץ
 דיםנד די כדי װערען, אנגעשםעלט באלד

 ביזנעס אהן געבליבען זײנען װאס ריהטען
 פארנאכלעסיגט ניט זאלען אײדזשענטס

 םאר־ װערט צױשריםט דיזער װען װערען.
 מאלי שװעסטער באריכטעס געלעזען,

 דער םון מעטכער א איז װעלכע םרידראן,
 גע־ איז קאמיטע דער דאש אײדזשענטס,

 אנצױ פאליל בר. אויף װידקען צו לונגען
 צײט״ אײדזשענט ביזנעס אלס נעהמען
 בא״ װערט דיסקוסיע א און.גאך װײליג,

 טים קאמיטע א ערװעהלען צו שלאסען
 דזשענע״ דעש מיט צוזאטען פויטאנט,

 האבען יזאטיטע די זאל מענעדזשער ראל
 אײד־ ביזנעס 2 אנצושטעלען רע:ט דאש

 ארײן געהעז חאםיטע דער אין זשענטס.
 הא״ און האנטאן םטעסין, ברידער די

ראװיץ.
 םון םארגעלעזען װערט צושריםט א

 םארלאננענדיג קאםיסע, האוז ױניטי דער
 ערװעה״ זאל באארד עסזעהוטיװ דער דאס
 יױ דער העיפען צו קאפיטע ער7 א לען

 באזאר דעש םאנען צו האמיטע הויז ניטי
 װאשינג־ פאר אראנדשירט װערט װאס

ערפאלג. אן פאד ;עבודטס־טאג טאנ׳ס
 און באוױליגט װערט פארלאגג זײער

 דער אין ערװעהלט װערען פאלגענדע די
לע״ אפרת, מאקאןז, ברידער קאמימע:

 שװעס־ די און עהאיך, און עסענפעאד װיט,
 ט״טער־ דארא און פרידמאן מאאי טער

נוטשין.
 א ארײן שיהט שעהנהאלץ ברודער

̂אגט ער װעיצכען אין צױעריפט  ׳פאר שי
 ערװערר זאא באארד עקזעקוטױו דער דאס
 צוזאטענ־ זיך זאא װאס קאמיטע, א לעז

 דזשעגעראל םון באאמטע די מיט קומען
 דעם פאר אינטערנעשאנאל פון אםים
 די װעגען פיענער אויסוארבײטען צװעק

 בײדע פון אדאנדדטמענטס פינאנציעאע
 דרעס נײעם דעש און 25 יאקאל לאקאלעז,

̂אקאל מאכער  גע־ עטאבלירט איז װאש י
איגטערנעשאנאל. דער פון װארען
 צױטריםט מיט.זײן צוזאמענהאנג אין

 צו באצוג אין אינטערנעשאנא? דער םיז
פראגע. דער

 איבער דיסקוסיע גרינדליכער א נאך
 מיט־ סײסטע די װעלכער אין םראגע, דער

 באטיײ באארד עקזעקוטיװ פונ׳ם גלידער
 װע־ מײנונגען פארשידענע אןן זיך, יליגען

 עקז. דער כאשליסט אויסגעשפראכען רעז
 ילעצטען צום װי אזוי כאל, דאס באארד
 לואםיטע אזא ערװעהלען צו ניט פיסינג,

 זײן אין םאר שיאגט סעחרעטער דער װי
 באשילא־ װײטער װערט עס און צושריפט,

 ער־ זאיל באארר עקזעקוטױו דער דאס סעז
 אויםארבײ• זאל זואס קאמיטע א װעהילען

 דער צו בהענגען צו אזוי װי פלאן א סעץ
 אינטערנעשא־ דער םון אויפםערהזאםקײט

 אגגעלענענהײט גאנצע די לאקאלען נאל
 דאיף קאפיטע דיזע .22 לאקאי װענען

 רעקאפענ־ און *ילענער איהרע פאראענע;
 פאר באאדד עקזעקומיװ םאר׳ן ראציעם

 פון באשטעהט קאפיטע די גוטהײסוננ.
 סײדי דובאװ, סערעה יאנינסשי, ענזעל

 דײװ און ניפאגאראף סאפיע ראטשטײז,
פאראזאװ.

 פון באארד עלןזעקוטיװ פון׳ם זיצונג א
 דינ* געװארען אפנעהאלמען איז 25 לאקאל
.1921 יאגואר. טען11 אװענט^דעש סטאג

 טשער־ קדאגהארדט, אנ:א שװעסטעד
לײרי.
 י. ארן שעכטער פאהס ברידיע• די

 פדעסערש פונ׳ם פעפבערם סייןו^דבערג,
 עיר פאר׳ן ערשײגען באארד, עסזעקוטעו

 פאלגענדער דער ײעגעז באארד זעקוטיװ
אטאבלירוננ דער פיט :אננעיעגענהײט

 אינ־ אוגזער איז באארד דזשאינט דעם םון
 געבאיבען ברענטש זײער איז דוסטריע

 איהם אויןי אױפצויאסען אימיצען אהן
 בא־ דיסהוסיע גדינדליכער א גאך און

 א דאס באארד, עקזעיןוםיװ דער שלישט
 ערװעהלט זא^ באארד עקז. םונ׳ם קאפיטע

 דזשאינט דעם םאר ערשיעען צו װערען
 װעגען םראגע די אויםצונעהמען כאארד

 ירעסערס דעם פאר •ערזאז א אנשטעלעז
 װאכען. עטליםנ נעשסטע די םאר יאהאל

] ברידער די ארײן גמומן סעיק*ם דער *י\

קראנהארדט. אננא און סארבער וױיסנלאז,
 ארײן שיקט 1קאםיטן עדױהײשאנאל די
 מיטינג ערשטען איהר םון כאריכט איהר
 יאנואר נעװארען אפגעחאלטען איז װאס
 איז םיטינג דיזען צו .1921 טען,3 דעם

 ערװעהיט ראטשטײז אײדא שװעסטער
 טשערםאן פוירםאנעגטער אלם נעװארען

 סערעה שװעסטער און קאטיטע הער פון
סעקרעטער. אלס דובאװ

 דער פון רעקאסענדאציע דער אױף
 צו באארד עקז. דער באשליסט קאםיטע

 עיןסנע־ עו יןאמיטע די אױטאריזירען
 אראכזשי־ צו װאר אײז םאי ריפענטירען

 נאנ־ דאנערשטאג און דינסטאג םאר רעז
 אר• די פאר אונטערהאלטונגען מיטאג

מעפבערם. בײטסלאזע
 אויך לעגט קאמיטע עדױקײשאנאל די

שאפ״עדיר אראנזשירען פאר פלעגער םאר

 װעט יאנואר, טען24 דעם פאגטאג,
 צוש־װאחדאוך א װערען אבגעהאגטען

 אין ױניאן, ואונזער פון בעסטעךמיטינג
 פיעי די םון אײנע האי. ארלינגטאן

 דעבא־ װעלען װעיכע םראגען, װיכטיגע
 מיטגלי^ר, אונזערע םון װערען סירט
 טאנ־ארבײט. םון םראגע די זײן װעט
 טא;־ איז צוריק יאהר אײגיגע מיט ביז

 םראגען, די סון אײנע געװעזען אדבײט
 גע־ ניט <יפען די אויף האט פען װעלכע
 זא< פען װען ארויםברײגגען. טארס

 די זזאבען — טאג־ארבײט, ערױויבען
 גאנצע די װעט — גע׳טענה׳ט, געגנער
 קא־ א אונטערגעהן. וחליילה חש ױניאן
 מאג־ אדבײטען אן םאנגט עד ו^ן טער,
 פיט געזיכערט זײן ער פוז פריה, טא;

ארבײט. זואך פולער א
 ארגױ דער יןיקט אויבעךאויף םון

 :גערעכטער :אגץ א זײן צו אויס פענט
 ניט ארבייטער אן דאל װארוש טאקע

 וױיד־ װאף גאנצע א מיט געזיכענט זײן
 םלעגט טענה לעצטע די אט זשעם?

 פעכד אונזערע צו אפעלירען מאיל אלע
 פאר גע-פאכט האט עס אז אזוי בערם,
 יעניגע, די פאר אונמעגליף װי כפעט

 זייער װי װײטער געזעהען ה**בען װעלכע
 פאר אגיטאציע אן אנצוםאנגען נאז,

ס^ג־ארבײט.
 פיע^ אבער איז װירר^יכקײס די

 אינדוםטריע די טעאריען. װי שטארקער,
 די םון און געװארען, צוברעהעלט איו

 נע־ זײנען םעקטארים גרויסע םעהרסטע
 פעהר־ די שאפקעיאך. יןלײנע װארען

 ארבײטען פעפבערס אונזערע םון סטע
 גע־ װי שאפס. קלײנע די אין יעצט

 צו שװערער פיעא עס איז װעהניליך,
 קילײנע צאהל גרויסע א קאנטראלירען

 גרויסע צאהל לורײנע א אײדער שעפער,
 מאנופעקטיטורער דער װען םעהטארים.

 װעילכער ארדער, לןלײנעם א ־ארײן יורינט
 עס צװײ אדעד טאג א נעמען דארף

 בא־ װעלענדיג ניט און אויםצושנײדען,
 ער יטנײדט װאך, פולע א פאר צאהילען

 װען פעלע, פאנכע אין אויס. אלײן עס
 בײ איהס כאתט אײחשענט ביזנעס דער
 א טאקע ער באצאהלט תא־נד, דער

 טוט פאיל נעקפטען דעש אבער שטראף,
 אוים רעכענט ער דאסזעילבע. װידער ער
 ביליגער אלץ נאד איהש קאסט עס אז

 פאנט מען ווען זאגאר שנײדען, צו אלייז
 שטראיה. א באצאתלען צו אפאל איהש

 זעל־ זעהר אױך פאסירט לעצטע דאס און
 די פאר אונםעגליף ס׳איז װײל טען,

ײד צו אײדזשענטם ביזגעס  אלע איז ז
 צײט. דערזעלבער און אײן צו שעפער

 ביז־ א געפאיערט דערצו זיך װאלט עס
 בא״ שאפ יעדען פאי אײדזשענט נעס

 אין מילאבות בעלי אלע װאלטען זונדער.
 פראצענ־ זזוגדערט געװעזען שעפער די

 זיף ענטגאגט און ױניאךילייט, טיגע
איז ו^לכע ארבײט, די אױפצונעסען

און נאטראכטוננ פאר םיטינגס קײשאנאל
 באארד. עקזעקוטיװ דעם םון גוטחײסונג

 איבער• םראגע די באשלאסעז װערט עס
 סא״ עדױקײשאנאל דער צו צוריק צוגעבען

 א אויסארבײטען זאיען זײ כדי םיטע
 און דעם ׳וועגען באריכט סילאחיען םעהר

 רעקאפעג* און םיענער זײערע אריינשיקען
באארד. דעױדזשאינט צו דאציעש

 דזש. דער צו דעלעגאט א פאר װאהלען
 לופין, בר. םון י<אץ דעם אױגי באארד

 באארד, עקז. פוג׳ם רעזיגנירט האט װאס
 אײדא שװעסטער און אויפגענומעז װערט

ערװעהילט. װערט ראטשטײן
 באארד דזשאינט םוג׳ם די*רעםארטס

 נאװעמ״ טען,19 דעם נאװעפנער דעש םון
 דעש דעצעפבער און טען26 דעם בער

 דיזע אױפגענופיען. װערעז ,1920 ׳טעז3
 בא־ פארשידענע אנטהאלטען רעפארטס

 פאר־ איבער אראגדזשפענטש און שליסע
שאפ־פראנען. און טײרד שידענע

און דיסקוטירט װערעז רעפארטס די

 בעידהבית, םון געװארען געשניטען
 אזוי צרה. הארנע א געװען נאף ײאלט

 די און פאל ,־p גיט איז דאס אבער װי
 מא־ שעפער רי אין ארבײטער פעהרסטע

 שנײדט באס דער ווען ידע, כיא זיף כען
 טאקע געהען טא גאיטענטס, די איזײז

 אדבײט אהן ארום פעפבערס אונזערע
 סארדינען געקענם ־וואיטען זײ װען #דאן

 דאך איז ברויט האהבער *t און עטװאס,
ניט. ברויט קײן גאר װי בעסער, אלץ

 װארום אורזאנע, אן נאו דא ס׳איז
 זעהענ־ ניט זיןי פאכען מלאכות בע<י די

 איניין. שנײדט הבית בעל דער װען דיג,
 אײג־ טרײד אין איז 1919 דזשויאי זינד

 א:־ װאך־ארבײט, געװארען געפיהרט
 אפרײטאר דער שטמךארבייט, שטאט
 םארשטעהן, ניט הענען שנײדער אדער

 דוקא פאר<אננט קאטער דער װארום
 אר־ ער װען דאן ארבײט, װאף םולע א

 אויף נאר טאג־ארבײט, נאר ניט בײט
 עויה אן טאקע ס׳איז ארבײט. שטונדען

 ער־ צו שעפער די אין ארבײטער די מון
 אר־ אזוינע טאן בתים בע<י די ^ויבען
 פון װערען געטאן דארף װעלכע בײט,

 אז איז, םאקט דער אבער ױגיאךלײט,
 <עדינ, ארום געהען פעפבערם אונזערע

 םארדינען געקענט װאיטען זײ װען ױאן
עטװאס.
 ב̂ע רער איז אילעםען דעם צו און

 װען שנײ^ן צו אײן זיןי געוועהנם הבית
 ארבײט, טע; פאאר א נאר דא ס׳איז

 ס׳איז װען זאגאר איײן שוין ער עאײדט
 ער־ װײ< ארבײט, װאף םולע א דא

 דאן און עבירה גוררת עבירה איז שטענס
 אין אײנעם האבען נים נלאט ער וױל

 אױםפא- אפיטר נאך װעט װעלכער שאפ,
 ניט אילײן ער אז איהם אויף סען

סיזאץ. סלעק אין שנײדען
 טרײד אז אױס, ניט <ױיזט עם

 די אין קאגצענטרירען צוריק זיך זאיל
 אפאליגע די אין װי םעקטאריס. נרויסע

 װאך צו װאך םרן םאריזערט, יאהרען.
 די פון צאהיל די אלץ זיף פארמעהרם

 אײז דא נאר ס׳*\ שעפער. יןלענערע
 די אז איז, דאס אין פכה, רער צו רפואיה
 די אין טאג־ארבײט ער<ויבעז זאץ ױניאן

 װעט עס אםילו אויב שעםער. קיענערע
 פראצענט, הונדערט פולע העלפען ניט

 העל־ װעט דאס אז זיכער, ס׳איז אבער
 די <ײזען צו פאס נרויסער א אין םען

פראגע. אנגעװעהטאגטע זעהר
 אז וױנשענסװעדםה, זעהר איז עס

 נוט זײן זאיל מיטענ תופענדער דער
 גע־ ניט קענען באשליסע קייז באזוכט.

 אבער מיטיננ, דיזעז בײ װערעז כזאכט
 טעפבערס, די םון סענטיפענט דעם פון
 ווערען אויסגעשפראכען װעט ער װי

 די און באאמםע די ותלעז פיטיננ, ביים
 -האנד צו װי זויסען, באארד עקזעיןוטױו

 צו־, ודער אין פראבלעמע דיזער מיט ילעז
.10 ל*ס. סעק. לעוױן לואײם קונםט.

ס י י ס ם א ז נ ײ א

 ליכט, ג«ז די איז םונקעל און בלײך
 צונג « װיגד דעם װײזט זי װען און

 שאטענם די װענט די אויף שפרינגען
 שטיל. דער אין לאכען צײהנלאז און

 ציםער םײן שטוםט אננעבלאזען
 זיך, אין פארטראכם שװער אדן םיןז

 צורה איהר איצט האט װאנט יעדע
 אב. םיר פון פײנדליך זי קעהרט אדן

 :װאכיג איז נאם די — זײט יענער אויןש
 שטיםען, ױנגען פרויען לאבען עם

 קרעכצען, קראנקע הוםטען, אלטע
 אױטאםאכיל... דער כלאזם זיך״ ״היט

 כאגראבען, דר׳ערד אין טיף איך ליג
 ווענ, לעבענם םײן שױן נעענדיגט איז
 צודעק קכר םײן גיר, איגער און

!פארבײ ־רוישמ לעבען, דאס נעהמ
4 •

םע?. שעהנהאלץ, י, נוטכעהייסען.
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ץ םיטיננ ש. ו ד די ר א א  נ
ץ  װײםט און ררעם א

ע ױ ס ס אינדו
 ב*אוד דזשאינט דעש פון מיטינג א

 ױנ״ מײהערס זוײסט ענר דרעס די םון
 םרײ״י געװארען אפגעהאיטען איז יאנס
 װעסס 16 אין יאנואר, טע;14 דעם טאג,

סט. טע21
טשערםאן. אלס בערלין העררי ברודער

 39 לאסאל םון דוסיא, שװעסטער
 םון מעמכער אלס איגסטאלירט װערט

 שי<זס 89 לאקאל באארד. דזשאינט
 זײן זאלען מיר אז צושריםט, א איײז

 װאש אויסגאבען, אוגזערעז אין םארזיכטיג
מאכען. צו אסען4באשי װערט
 פון פאו־געלעזען װערט צושריםט א

 מיט האנדלען צו אלײענם לײבאר דער
 װערט װאלינםקי א. ברודער רוסלאנד.
 װאשיננטאן הײן פאהרען צו ערזועהלט

 לײבאר אמעריקען דער םון רוף דעם אויוי
עלײענס.

לא• םון ראטהשטײן, אײדא שװעסטער
 דזשאינט דעש בעםאר ערשײנט ,25 קאל

 ערי איז זי אז ערחלעהרענדיג, באארד,
 צום דעלענאט אלס געװארען װעהלט

 אבדזשעקשאן אן באארד. דזשאינט
 די אז גרונד, דעש אויוי געטאכט װערט

 אונ׳י געגען אגיטירט פערזאן באטרעםענדע
 דא־ און ארגאניזאציאן םון פארמע זער
 קאסיטע א דאס באשלאסען, װערט רום

 ,10 לאקאל לעװין, דזש. םון באשטעהענד
 בערנםטײז, ׳25 יאקאל קראנהארט, אנ;א

 ,66 לאקאל ריזעל, נײטהען ,58 לאקאל
 דזשאספערם, און ,89 לאי.אל גאליאטא,

 אונטערזױ זאלען כרענטש פרעסערס פון
 זײער ארײנברעננען און קלאגע די כען

 דעם םין מיטיננ נעקסטען צום באריכט
באארד. דזשאינט

 םון סעקרעטאר אנטאניני, ברודער
 באארד׳ס דזשאינט דעם ציהט ,89 לאקאל

 זײן דאס דעש, אויף אויםמערקזאטקײט
 דעם בײ םארטראטעז ניט איז לאיזאל
 סאל״ ברודער און דירעקטאדס אװ באארד

 אין ערוחגחלט װערט לאזזיא מ. װאטארא
דירעקטארס. אװ באארד דעם

 אפאינטעט איז װעלכע קאמיטע, די
 אוג• צו מיטיננ לעצטעז בײש געװארען
 אײ- ברודער געגען קיאנעם די םערזוכען

 װעלכעד רעםארט, א ארײז ברענגט בער,
:םאלגט װי טײלװײז זיך לעזט

 זי• סםעציעלע בײ האט האמיטע ״די
 דעם און קלענער די אויסנעהערט צוננעז

 םאל־ צום געקומען איז און אנגעקלאגטעז
:שלוס נענדען

 דאס אנבאסראכט, אין נעהמענדיג
 ניט האט אײבער, אננעקלאגטער, דער
 לולעגער׳ס דעש וױדערשפראכען ניט נאר

 ער• נאך האט ער נאר באשולדיגונגען,
 װעט ער דאס קאמיטע, דער פאר קלעהרט
 גענען אטאקע זײן מיט אנגעהן װײטער
 ניט אדגאניזאציאן, םון םארכיע אונזער

 םון מעטבער א זײן װעט ער צי קוקענדיג
 טרײען װעט און ניט, צי באארד דדטאינט

 םאר• די דיסקרעדיטירען צו מיטלען אלע
 =י3ױ אונזער םיז לידערס אנטװארטליכע

̂יי א האבען נאר װעט ער װאו יאן,  געל
גענהײט,

 באיטקאםכ קאםיטע די האט ״דארום
 באאר^ דזשאינט צום רעלואטענדידעז צו

אויסג^ זאל אײבער דײװ ברודער דאס
 sa באאיד דזשאינט םיז װערען שלאסען י

 אטט *זיח האיטעז טארען ניט זאל ער
 חו־ די פאר באארד דזישאיגט דעם אין

 דזיטאעט דער אז און יאהר, 2 מענדע
 אינטערנע״ די אויםפאדערען זאל באארד
 אנ־ טיכטיגעז כיעהר א נעהטעז צו שאנאל

 אונפאראנטװארטליכע די נענען טײל
 ארײנצובדענ״ טרײען װעלכע פערזאנען,

 פון געדאנקען די אין מיש־פאש א גען
 םון רעזולטאט דער מעסבערם, אונזערע

 טאגױ די נוצען ברעננעז נאר קעז װאס
 די טאז שאדען פיל און םעקטשורערס

ארבײטער.
 ברענגט לןאםיטע לואנםערענץ די
 םארהאנדלונ• די װענעז באריכט א ארײן

 מאנוםעקטשורערס דרעס דער םיט גען
 אגרי־• דעם פאר יעזען אוז אסאסיאײשאן

 קאםיטעם סאב די װעלכען אויח מענט,
 אסאסיאיײ די און באארד דזשאינט פון

 לעבהאם־ א געאײניגט. זיך האבעז שאן
 דעם װעגעץ זיך ענטװיקעלט דעבאטע טע

 זאלען מעםבערם אונזערע דאס פונקט,
 טעג 6 אניטטאט װאך א טעג 5 ארבײטעז

 דער גוטגעהײסען װערט עס און װאך א
 רעהאמעג־ האט קאמיטע די װי ■וניןט,
דירט.

 שפזד די אנבאטראכט אין נעהטענדיג
 אױפצד באשלאסען װעדט שמוגדע, טע

 חנם בײ פונקטען איבערינע די נעהטען
 באארד. דזשאינט םון כייטיננ נעתסטעז

 םאתע• אגרימענט דער װעט נאטידליך,
 ו^לכע מעמבערס, די םאר װערען בראכט
 אנצונעהםען ענטשײדעז דארםען ײעלעז
אגרימענט. תום צורײןצואוױיזען אדער

 גע• םיטיננ דער װערט דעם מיט
שלאסען.

 מאקאיג ק. ם.
דומןויגם םון םעהרעטער
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גע־ האבען צײטונגען אידישע פאו א
 םון אױםגאבע װיכטיגע די זיך אױןי גומען
 איםיג״ ױניאן טרייד דער מוסר זאנען

 טע״ איו־ןר צי נאצװ אין בױרא רײשאן
 דעם םון אנגעלענענהײט דער אין סיגהײט

 בא־י װעלכער פראיעיןט, פארגעשלאנענעם
 אימיגראציע םון אםשטעלונג די צװעקט

 עס צײט. יאהר א אױף אםעריקא קײן
 ארגוםעג• םאלגענדע אנגעגעבען ורערען

 די װאס דערםיט אז — ערשטענס :מען
 קאוג־ עקו. צום געװעגרעט זיך האט במרא

 אװ םעדער״שאן אמעריקאן די פון *סיל
 איהר אין אז םארלאננ, א פיט לייבאר

 םיהרט םעדערײשאן די וראס סאספיין
 גע־ םארגעשלאגענעם דעם גונסטען צו אן

 םאר־ צו באצװעקט װעלכער זעץ־פראיעקט,
 אי־ די סאר אמעריקא םין טירעז די מאכעז

 אױס־ אן װערען געטאכט זאל טיגראנטען,
 האט איטיגדאנםען, אידישע די םאר נאמע

 פאל־ א אײוי ״םארנוכיעז ביוו־א די זיך
 בױרא די אז — צװײטענס און װעג״ שען

 סםעציעל pp אנגעפיהרט גיט ״האט
 דורכ־ דער גענען ?אכיפײך ענעתישען

 געזעץ־ דערמאנטען דעם םון םיחרונג
פראיעחט.

 קערפערשאפט געגרינדעסע ערשט אלס
 אײ מיסר, אביסעלע םארד״עז מיר האנעז

 אונ־ ?ײנען מוסר בעלי די װען בערהױפט
 אוײ ךערמיט זיינען זיי און םרייגד זערע
 װיכ״ אבער איז עם הכלל. טובת די םען
 זיך האבען מיר אויב וױסען צו טע

O ר י ו ן  p א אױןי םארנוםען ך 
 דאך איז -אן יא, אויב און װעג, פאלשען
 ארויסגעװארםען. ארבײט נאנצע או;זער

 די באטראכטען אחארשט לאםיר דעריבער
 אין האלטען מיר װי זעהן און פאהטען

ײעלט. דער
באד.ויפ־ םונהט ערשטען דעם װעגען

 עקז. צום זיך װענדענדיג אז םיר, טען
 אײ די האט ל. אװ ם. א. די םון סאונסיל

 םארנוםען גראד זיך בױרא טיגרײשאן
ן דעם אױוי ע נ י ט כ י  אױוי ניט און ר
 צוליב אט װעג,און ן v ש ל א פ דעם

זינעז, איז האבע: דארף מען — װאס:
 ייבאר אװ םעדעריישאן אמריתאן די אז

 דער פין םארשטעהערי; אפיציעלע די איז
 און באױעגונג ױגיאן טרײר אםריהאנער

 איז םאראינטערעסירט זי איז אזעלכע אלם
 באצװעלען װעלכע געזעצעז, דורכפיהרען

 קײן איםיג-ײשאן םון אפשטעלונג די
 אז טענזדט אן6םעדערײ׳ן די אמעריקא.

 הער^ט עס ײעז קריןים, יעצטיגען דעם בײ
 אײ ארכײטסלאזיגקי-ט ^רעקליכע אזא

 אויסערגע־ יעצטעע די איז לאנד כער׳ן
 םאר׳ן אוםגלית אן איםינראציע װעהגליכע

 אי־ די װאס דעם אױסער וױיל לאנד,
 אזוי די םארגרעסערען װעט טיגראציע

 ארגײטסיאזע, פון ארט״י גדויסע אויך
 פאר טיםעל א אלם נען ד אויך עס װעם

 אדונטערצודרײ אום ארבײםס־געבער די
 (לי*באר באדינג.'נגען ארבײטס די קען

 די *ױיט װי אוי«י בלע״ז). סמענדערדס
דיסהוטירע; בארעכטיגטע א איז םענח

 דאס אז בלױז זאגען ם-ר ׳ניס יעצט םיר ״
 אלנעמיײ רער םון יטטאגדפונקס דער איז
 באװעגונג, ױניאן םרײד אםעריקאדער נער

 דער פון םארגע^טעלט װערט ער װי לויט
m .ױניאנס אידי׳טע די קומע; ל. אװ ם 

 אמע־ דער םון טײל א בלויז זײנעז \ועלכע
 און באוועכונג ױניאן םרײד ריקאנער

 דער םון טענות די אםילו װעז אז #םענה'ז
 גע״ גאנצען אין ?יין זאלען צ. אװ ם. א.

 אן װערען געמאכט דאך םוז רעכטע,
 איםיגראנטען, אידישע די םאר אויסנאמע

 ו*י םאקםיש אמעריקא איז זײ םאר װײל
 נעצװאונגען דינען זײ וואוהין ערײםוןלט

 אום לעבען, תם םיט סױם אנמלויםזןן צו
 1 און יאנראםען די םיז זיך ראםערועז «ו

 אויס״ ר״אבעז זײ װעלכע רדיםות אאערלײ
 רד פױלע:, אוסראינא, דער אין צױןזטעהן

גל. ד. א. םצניען
נערעכטיג־ די אויוי זיך שטיצענדיג

 אײ די האט ארגוםענטעז דיזע פיז ?ײט
 צום געװענדעט זיך בױרא סינרײשאן

 אװ ם. א. דער םיז קאונסיל ^עתוטיװ
 וועט עם ײעז אז האפעגונג, דער םיט ל.

 דעם איבערצײגען צו געלינגען איהר
 אז איהם אױ*י וױרקען צו איז קאונסיל/

 פא־ זאל גאנצע א אלס ל. אװ ם. א. די
 אײ אידישע די םאר אויסנאמע אן דעחנן

שא־ צו העלםעז דאס װדט םעראנטען,
 גוגסטען צו סענטימענט שטארקען א םע\
 סע^אט דעד און איםיגראנטעז, אידישע די

 םעג״ דעם םיט רעכענען םוזעז ויך מעט
 אמערי• פאראײני^טער דער םון ״סיטעגט
 איםיגרײ- די װען ארבײםערשאפם האנער

 אויפ׳! װערען געבראכט װעט מאדפראגע
סענאט. דעם םון םאנעס־ארדנוננ

 צװײשען דעם אנבאלאנגם וואס
 איםעדיײ ױסאן טרײד די װארום אזנקם,

w חײן אניעםיהרט ניט האם בױרא 
 וועגען האםפײן״ ענערנישען *ספעציעל

 אײנםאד דאס איז אנגעלעגענהײט, דצר
 אז געגלויבט, האט בױרא די וױ< ותרפאר,

 םאראינ- צו נעלינגעז איהר וועט צס וחנז
 א נעםע* צו ל. אװ ם. א. די סערעסירען

אננעלע־ דער אין שטצלינג סיםפאםישא
 םעכטינער םיל וױרסצז עס וועם ײס

םים פראטעםכדםיםינגען ווצחגדליג

 עםוואס, וויטאן כאצװצקט סען װעיכצ
 םוםעי א אן מאכט םצן װאס דעם חוץ א

אױם. דס נאר ױך יאזט עס װצלכען פון
 דער צו אינצמעי/ן לאמיר אציגד

 אױפגאבע וױכטיגעדער פיי און אםת׳ער
 נױרא. איםיגרײשאן מדאן םרײד דער םון

 דיזע מפלכען צוליכ צװעין חוייט דער
 ניט איז געװאחנן געשאפען אי? בערא
 גוג• צו צװעיןצן פראואגאגחג םאר געװען
 סארט דיזער אימיגראציאן. םרײע סטען

 נעװארען אנגעםיהרט איז פראואגאנדא
 םאףאײניגטער רעו פון לאנג יאחרען

 ױ1 גום אזױ ארבײמערשאפט, אידישער
 איג־ אידיאע םאר׳ןױדענע אנדעדע אלע

 איז אל״ז דעם צוליב און סטיטוציעס,
 ספע־ קײן שאםען צו געװע; נױטיג ניט

 די ביזרא. ארבײטילר אידישע ציעלע
 עגדליר אבער ד«אכען אדבײטער אידײפע

 פיחרט מען װאס דערמיט אז אײנגעזעהן
 אי• פרײער םאר פיאיאגאנדע א בלױז

 א װי םעהר גיט טען טוט אימעראציע
 ארכײט דיוע אום און אדבײט, האלכע

 הא• זאל ױ אז אזױ פארםאלחאטענען צו
 די םאר שאפען מען מוז ממשות, א בעז

 מעג־ דער חמ א אימינראגטען אידישע
 לאנד, אין אהער אריינצוקוםעז ייכיױיט

 בכבוד׳ן א מאכע* צו דעגליכקײט די אויך
 דארםען ניט זאלען וײ אז אזוי לעבען,
 גע־ זײן ניט און לאסט צו םאלעז קײגעם

 ארבייטס־ די אונטערצוגראבען צװאוננען
 דער םאחטיש איז דאס אט באדיגגונגעז.

 דיזע װעלכען צוליב צװעח אײגצינער
 מיט און געװארען געגרינדעט איז בױרא

 ו אפגעבען. זיך טוז און דארוי, זי װעלכעז
 אז װערען, באטאנט גלײף דא עם זאל

 זײגען אויפגאכע דיזע זיך אויןי נעםענדיג
 ניט ארבײטער ארגאניזירטע אידישע די

 פילאנטרא־ א באגעהן צו געײעז אויסען
טאט. פישע

 אידישע די אנבאלאנגט װאס #אלזא
 זיי־ זײ אז באװיזען ?ײ האבען ארב״טער

 צו םליכט זײער ערםילען צו גרײט גען
 יענעם אױןי ברידער םארפאלגטע זײערע

 געגײג־ האבען זײ װאס דערסיט ים, זיים
 אוים״ די האכען זאל װעלכע בױרא א דעט

 אײ אידייפע די הלאסיפיצירען צו גאבע
 אי״ פאגאנדערטײלען ױי און םיגראנטעז

 לויט אעדוסטריען, םארשײדענע די בער
 אומגליס דער אבער םראפארציע. זײער
 נ־ א ג די ניט האט ארבײטער די אז איז,

 די איגדוסטריע. דצר אין דעח ע צ
 אזוי אויןי דעח די נלױז האבעז ארבײטער

ר וױ וױיט ע ף ד י ו ס ר א ן פ ו  פ
ר ע י י ט ? ם א ר ס ־ ס ט י י ב ר  א

 כײשפיל, צום וױ ס, ג נ א ל א ב נ א
 ארבײטם״ צאהל די םון באשטימונג די

 פון סוםע די אדער ״װאך פער שטונדען
האלט.  דער צו אבער קזמט עם .ווען ̂ג

 דער ארבײטער װיםיל און װעסען פראגע
 באלאגגט דאן באשעםטמענ, זאל באס
 און באס צום אױסשליסליד דעח די שוין
 אר־ די װאם אלץ ארבײטער. די צו ניט

 הינ־ דעם אין םאדערעז נאר קאנען בײטער
 באשעםטינען זאל כאם דער אז איז זיכט
 םאר בלײבט עס און ׳לײם ױניאן בלויז
 די םון װצמען כאשטיםען צו באס דעם

 ער זײ םון וױםיל און אדכײטער ױניאז
באשעםםינען. וױל

 םאדערט אומשטענדעז דיזע אוגטער
זא־ אימיגראנטצן די אום אז זיך
 ארבייט םיט װערען באזאתט האנעז יעז
 נים און לעבען בכבוד׳עז א מאכען און

 די אויך אז לאסם, צו חײנ*ם םאלען
ע ש י ד י , א ם י ט א ב ע ל א  נים ב

צ נארדי ש י ד י ו א ע ט י י ב ר  א
 צום םארפליכםוגג וײער ערפילען זאלען

 דא און איםיגראנם, אידישצז עיענעדעז
 אידישע רי צרה. הויפם די טאלע איז

 וױ לאנג אזוי אידען זײנעז באלעבאטים
 גע־ העשענעס. זײערע אן ניט ריהרט עס

 און פילאנםרא•^ זײז זײ זױלען װיס
 אימיג• די אדבײט דער צו ארויםנעטעז

 די װי לאנג אזוי רחסנות/ ״אױס ראנטען
 וױפיל םימ זיך באגנוגענעז אימיגראנםען

 אז דענהט כאלעבאס גוטחערציגער דער
 #צאהלען זײ זאל ער װערם די האבען ױי

 בא־ גרינע די זיך הײסעז אבער תוים
 אמעדיקאניזירטע די װי םיל אזוי צאהלעז

 אר־ שײן זײ םאר םען האט דאן ארבײטער
 נעחען באלעבאטים אנדערע ניט. בײם
 ערקלערצז צו װי וױים אזױ זאנאר נאך

 פרעס אםצריהאנער דער איז עפענטליר
 אומשטענדען קײנע אוגטער װעלען זײ אז

 איםיגראנטען, סייז באשעםטיגעז ניט
 די ײעז צוריס, יאהר עטליכע מים כאטש

 ארנאני־ שװאכער נעװען m אינתסםריע
 םצגאיכקייט א געװען איז ער און זירט

 װיפיל איםינראנטען ז־י עקספלואטירעז צו
 אי• די זײגצן געײאלם, נאר חאם אײנעד

 שטארח אזױ געוועז באלעכאטים דישע
 ױי אז איכדנראנםעז, די אין םארליבט

 געװאלט ניט אנדערע קײן נאר האבען
באשעםטיגעז.

 פאלנענדע דאס מיר זאגען דארום
 און נעועלשאםנתז אידישע אלע זאיעז

 איםיג• דער אין האנדלען איגסטיטוציעס
 גײסט זעלבעז דעם אין םראגע ראציאנס

 וױ אױטריכםעתיים זעלבער דער טיט או,
געחאנדעלט חאמן יתיאגס אידיןמ די

ח  וואנ*ן כיט נאד גים פען װצט דאן י
םאר אטזודיסא פון םירעז ױ פארמאכעז צו

 oim םען נאר אימיגראנט, אידישען דצם
 אנ• כסטער1ח׳ חנר םיט נאציחען זיף

 אסע״ און אטעױהאנצר די צו אױף טוגג
 חכגסת די זאל אירען. ריקאנידרטע

 ארדצנס איד״פע די שחילח, ױ אודחיס,
 אע• פייאנטראויאע איױשע אלע און

 פארטרא־ געװן זײגען װאס םטיטוציאנען
 וױשיגגמאן, אין סעגאט״םארחצר נײם טען

 •ואנא*א:דא טצכטעע א אויםחויבען
 װעל• ארבײטט־געבצר, אידי׳עע די צוױשעז

 טײל ;יצסטען דעם צוזאטען שטעלען נע
 אינ״ דיזע םון סיטגלירערשאפט דער פון

 די עפעגען זאלע; זײ אז סטיטוציאגען,
•3איט> ךי פ^ר שעפער ד>ערע פי; טירען

מ ױ ױ♦ צאחיצז און דאנסאן י  מר מ
 אםזנריפאניר די צאחתן ױי *ױ האלמ

 ארנאנידתת איד^וע n און ארנײטיה
 טיײ w ראן ויך oirti אונײסערשאפט

 2? תס ם1ס ו^סינראגםען רי נױם יצן
 יב ײ אנצי אױב נדױט. <irp^r טצן

*י סיס אנגצחן וחניצן לענאטים "  י
 דעם נאנוצען צו אױף טאתסית גזסעגער

 ארוגטער״ אױ^ '#'נווולא אלס איסיגראגט
מ ארבײט, jc •רײזצן די צודייקצן ת  ,ו

 ארגױ די כאשטצטיתן נליז דע-מיט וײ
v פון םעגםען w ,ותינע צלעםעגטצז 
ן זײניו איסיגראנטצן די אז טעגח׳ן  י

 צולינ אז אןן #עגט6עלע אונגעוױנשטער
 טױ די צוםאכצן ױ' םאר מען מוו דעם
______________ אסעריהא תײן

ײ אל ױ נ אנ ש סאן אין לאהאלס אינפערנע ס נא
סנײדעה אב. םון

 מיר האבען צוריק װאכעז מיט גאד
 ״גערעכטיג־ דער פון סאלוםנס די דורך

 פון האנדלונג די װעגען געמאלדען הײט״
 טאנוםעקטשורערס קלאוק באסטאגער דער

 האבע; צײט יענער אין אסאסיאײשאן.
 הא־ באלעכאטים די אז באריכטעט, מיר
 דעד מיט אנרימעגם דעם געבראכען בען

̂רארפט נאר האט װאס ױניאן,  אין זײן ג
״ ארום יןראםט  חאנד־ דיזע מאגאטעז. דו

 קלאוקמאכער כאסטאנער די םון איז לונג
 גלײכ־ גאנץ געװארען אױםגעגוםען ױניאן

 אז געםיוזלט, האבען םיר װײל גילטע,
 םון אײגעגטלץ־ שױן איז אגרימענט דער

 געװארען, געבראכען לאנג באלעבאטים די
 אז געחײסען, דאם האט אפיציעל כאטש

םארבינדוגגען. זײ םיט נאך האבען םיר
 סאר- מאכען געצוצןען חאבען מיר און

 סיזאן. קוםענדען דעם פאר בערײטונגען
 מיטלען אלערלײ מיט געזוכט האבען סיר
 אז אזוי רײחען, אונזערע באפעסטיגען צו

 מאנוםעקטשױ <ןלאות די זיך זאל טאסער
 אוגז אױף מאכען צו םאמיוסטען רערס

 גע־ גיט אונז זיי זאלען אנםאל, אטת׳ן אן
 לײט ױניאז אוגזערע דרעסלענדיג. םינען

 די און געןזאלםען אלעס מיט אונז חאכעז
 אויסגע־ אן איז איצט ויד געםינט ױגיאז

 צו צורה םארטיג צדצטאנד, צײכענטען
די צוברעכען צו םארזוך יעדען שלײדערעז

^ ױגיאז•  װאכען עםליכע די םון םארלױןי אין
 געארבײט ניט האט אגרימעגט דער וואס

 גע־ שעפער די אין באלעבאטים די האבען
ײ װאס ארבײטער, די בײ םרעגט  דענקען ך

 דער .װאס דערםון ארױסקומען לןאן עס
 זיין װעט װאס און ניט ארכײט אגרימענט

 װי V אנםאנגען זיך װעט סי?אן דער ווען
דיזע האנדלען? ױגיאן די זועט אזױ

פלעגצן פראגען די װעמעז צו ארבײטער,
 פארשטאנען האבען װערען, געשטעלט

 האבען און צילט באלעבאס דער וואוהיז
״םרעגט ענטםער: אײן געהאט דארױף

אן!״ די + ײ *ױני
געװא־ םארטיג זײנען סעםפעלס די

 ארויםגעפאח־ זײנעז סײלסלײטע די רען.
 אגהו־ דעם םון םימנים ערשטע די ׳רען

 בא־ אנגעהויבען זיר האבען סיזאן מענדען
ען,  מען שוױיגט. ױניאן די און — וױיז

ײ בעטען גיט זיך קומט  אסאסיאיײ דער נ
 אונטעדשריײ אונז מיט זאל מען אז שאן,
 הוםעג״ דעם פאר אגריטעגט נייעם א בען
 אונ־ מעהר נאך האט װאס און יאהר. דען

 איז #געערגערט באלעבאטים קלוגע זערע
 גאגץ איז ױניאז די דאס םאקט, דער

 די װאס םטראשונתעם די צו גלײכגילטיג
 צײט צו צײט םון לאזם אםאסיאיישאן

ארוים.
 םאר־ געפרובט אויך האבען באסעס די
 ״לימבעס מים ארבײטער די האפ א דרײען

 גצ־ גיט גאר האט עס אבער כרױוצלאך״
האלפען.

באסטאן. אין שלעזיגגער פרעזידעגט
 לעצטע איז שלעזינגער פרעזידעגם

 ער איז דאס באסטאן. אין געווען װאך
 ?ינם מאל ערשטען דעם אונז בײ געװען

 ױראפ. םון צוריהגעתערט זיך האט ער
 דער םים מיטען צו ער אח געקומען
 ?לאוקםאכצר דער םון באארד ל!שוינט

 עקזערןוטיװ די םים אױך און ױגיאן
 אוג־ לאקאלס. אנדערע די םון כאארדס

 גליק דאס געהאט חאט פרעזידעגט זער
 די װעז טאג זצלבען דעם אין קוםען צו

 לי/ר רי געקראגעז האבען קלאמםאכצר
 ער און באסעס די פון נעס־ברױחגלאך

לאכען. צו װאס pc געהאט האט
 םאר״ דא האט שלצזינגער פחגזידענם

 האט ער םיטװ#ך. און דינסטאג בראבט
 עק־ די און באארד דזשױגע די אדרעסירם

באארדס. זעסוםיװ
יאנואר, טען12 דעם אבענה םיטװאך

 נראג־ א געװארען איגעהאלםזמ דא איז
 דער חאל. איז-םארד׳ס םיטינג םאס דיזער

 אלע פון אראנזשירט נעווען איז םיטינג*
 אן געוחון איז און לאהאלס באסםאנער

 םיר שטאנדפוגקט. יעדעז םון ערםאלג
 פילע וואס םאקם, חןם נאר באדויערען

 האל דער וױיל אותקגעתן, געםוזט האמז
 ארײנצונעהמען. אלעםעז געװעז קלײן איז

 דעד געװען איז שלעאמער •רעזידענט
 און םאס־טיטינג דיזעז פון יתתער הױפט

 אוים• וואריםע זעהר א געתראגאן חאם .אד
o לעמנזײג גאחמג n די וואס לענמר

 קלאװןמר די צו געשימט חאנען באסעס
 םאל םילצ שיצדגגער נרודער איו כצד,

 דונערעגחנ פיט געװארען אונטערנראכען
 האנצן אגוועזעגדע די אנלאדיסטענטעז.

 נאמער״ װיציגע דיגע םון געלאכט הארציג
 םיטינג דיזער יעטער. דעם איבעד קוגגען

 •רעד• אונזער פון אגװעזענח״ט די און
 סעהר שאפען צו געהאלפעז האט דענם

 לאמא־ אונוערע צװישען פארבונדעגקײט
 אחן אונז װעט װעלכעס באסטאז, אין לען

 רעזולטא• נעסטע די נרײנגען צוױיםצל
טען״
 עקזעקו• חשענעראל פון מיטײגג דער

 פאר טוב ױם א — כאארד טױו
םיטגלידער. אוגזערע

 יאנד טעטען דעם םריח, דאנערשטאג
 םון םיטיגגען די אגפאגגען זיך װעט אר,

 באארד עקזעתוטיװ דזשעגעראל אונזער
 דעם אין איגםערנײשאנאל אונזער םון

 וױחד איז עס האטעל. בעלוױו ׳עעהנעם
 דאן גראדע װאס #צופאל גליקליכער א ליך
 אין זיך נױטיגעז באסטא; אין מיר װען
 אינםערנעשאנאל, אונזער פון חילןי דער

 זיין םיטינג דער זאל יעצט, גראדע װאס
 עײ װירסליך איז דאס באסטאן. אין

 אונדד בײ ארויס רופט עס און םרעחענד,
 געפיחלזנז. טוב׳דיגע ױם םיטגלידער רע

 דזשע״ םון מיטגלידער די אז האפען, סיר
 דא זיך זועלען באארד עחזעקוטװ נעראל
 זײער טאז חאנעז און באקװעם םיהלען
 אז וױיסעז, סיר אונגעשםערט. ארבײם

 באירד עסזעקוטיװ דזשענעראל דער
 פראבלעמען, ?רנסטע זעחר םאר שטעחט
 גע־ האמןן צײטען םינסטערע די װעלכע
 איםער װי אז זיכער, זײנען טיר שאפצן.

 מיר און װערעז נעםונעז אויסוועג אן וועם
 איצטינער חגר םון זיגער די ארויס װעלען
לאגע.

םםרייקם. אונזערע
 צװײ באסטאז אין דא האבען סיר

 גזד אגגעםיהרט װערט אײנער סטרײהס.
 זיף האט עם װעמען רעיפעל, מאיןס נען

 אין םלע<ן זיי אױםצורייצען פארגלוסט
 זײנע אלוןסװארםק און טרײד קלאױן

 אוגז אויוי ער האט דערםיט ארבײטער.
 צוױי• דער סטרייח. א ארױפגעצװאונגען

 האםפאני, און נאװית בײ איז סםרײה טער
 געוואחגץ ארויסגעשטעלט איז װעלכער

 קאפח א םירען צו אסאסיאײשאן דער םון
 אימרצײגם, זײגעז מיר ױניאן. דער םים

 גמוױגען. סטרײתס בײדע זחנלעז םיד אז
 י1היל מאראילע די האבעז אבער םוזען םיר
 װאס סלאויןסאכער. יארוןער נױ די םון

 זאלעז זײ אז איז, זײ םון םארלאנגען מיר
 קײן אז זעחן, און װאך דער אױוי זײז

 גע־ נים דארט זאל ארבײם באסטאנער
 םארדאכט, א האמנז םיר װערען. םאכם

 זו־ וועלעז םאנופעתטשורעס בײדע די אז
יארק. נױ אין ארבײט סאכען צו כען

מיםארבײםער. ױיער אונזער
 גארענשםײן סאקס װײס־פרעזידענם

 םאר״ צו אנגעקוםען װאך לעצטע די איז
 פון םעגצדזשצר אלס שטעלע די געהםען

 לא־ מגיאן מאמר דחנס און װײסט דער
ד מאכער דרעם און װײסם די .49 האל  י
 צוריק צײט קורצער א םיט ביז איז גיאן

 באסטאן. אין לאתאל גרעסטער דער ג^וועז
 באלעבאטים אײניגע האכצן לעצטענס

 האבען אדער שעפער זײערע םארמאכט
 גע• האט דאס שטאדט. םיז ארויסגעםוםט

 וועלכעס און לײדיג-געדזער, םילע שאפען
 דער אויןי אפגערופען שלעכט זיך האט

 ארױסנעשװאוםען אויך זײנצן עס מניאן.
 שע־ קלימע םים באלעבאםים קלײנע גײע
 אכ־ נים האט קײנער וױ אזוי און פעה
 זײנען ^עסער, דיזע אויוי נעגעבעז םוגג

 ארגאניזירט, ניט געבליבען יעצט ביז זײ
 אפ שלעכם נאםירליך זיך רופט דאס און

 ברױ םרײד. דחןס און וױיסט דעם אױןי
 םיל זץי באר אלזא האט גארענ״פטײן דער

 היבשע א נעהםען איהם וועט עס אדבײם,
 לאקאל דעם געלינגען וועם איהם ביז צײם

 צושטאנד. בעסערען א צו ברײנגען צו
 וועם נארענשםײז ברודער אז גלייבען, סיר

 ער״ אלזן װאס דאס אויפצומאן געלינגעז
 ?רעען דא װ.עמ ער איהם. פון װארטעז

 אקםײוזנ די פיז סופארט םיכםיגען דעם
 גוט אזױ אלײן, 49 לאקאל סון פיםגלידעד

 און יאקאלען, אנדערע די פון ה״לוי די וױ
 אר־ זײן איז ערפאלג איהם מינשען כדר
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וווט־אװ• יער װעינעו םיטיגג, חנר
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 נאר־ אין י»נו«ר, טעז13 חנם נערמם^נ,
 ארויסגע־ זיר חאס רזשוירוי נױ םיעלד״
 דער סיקםעס, נװאלריגער א זײז w «ײנם

 די סיט נעיאקט נעווען איז ח«< םיטיננ
 די נארםילר. no דרעסצאכער און סןוירט
 געשיילט חןובעז ׳סםעדטעל םון נאסעם

 סארשיילט. חאבען אוז קארט יע*טע זייער
 נע- נערוסעז איז םיטימ דער אז וויםענדינ

 נע״ זײ חאבעז אז״נער זיבען םאר וואתז
 ארגייטען «ו ארבײטער זײערע *זואומען

 «ו דערםיט דענסענדינ אזײנער, ייכען ביז
 *ום נעהן *ו ארבייטער די אסצוהאלטעז

 נע־ טעות א אבער חאנען זיי םיטיננ.
 איז םיטינג צום אינטערעס דער האט.
 זײנען ארבײטער די אז גרוים, אזוי נעװעז

 חאיל, 1אי ארנ״ט דער סון נלייר נעסוםען
םאסער. קיין עםענדינ ניט

געװארען אדרעסירט איז םיטיגנ דער

 אוגזער טון מיטינג לע*טען ניים .
 קארס, נ. נרורער חאט נ<ו*רד רז׳סאינט

 זייז סון רעזיננידט ׳pri>p טשיעוי אונשר
 אי־ ח*ט נ*ארד דז׳ס^וינט דער אסט.

 סרא־ דער אינער חאנדיען «ו נעתענענען
 ױניןון. דער פון סעםנערם די *װ נע

 דיס?וט*רט םראנע רי איז שנת יעווטען
נע־ *ו נעװאוע; אויסנעסאדערט איז ?אר■

נרודער ייון סעםנערס די סון געװארען
 ולוצלינעך דער סאר «,nvJpi« 1א נעו

רעזינג*«יע.
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מ...................................................... ppd, .ײעלכער לאריענבא נאעטאנא רעװ 

 רע״ טייםםערחאםטע א נעהאלטמז האט
 כאנייםטע־ ארױםנערוםעז האט וואם דע

 חיל• נרודער םון i אנײעזענחג די בײ דוננ
 דזשױרזי גיו דער סון םעק. דער םרים,
 אויד און לייבאר, אװ סעדעריישאן סטיים

 אײ־ סון סרעסער א קאםטאנע, סיטרא סון
 ײעלכער נארםיעלד, סון שעסער די םיז נעם
 אר• נארסילד׳ער די סיז נאטען אין האט

 ווײז נײטהען ברודער צו איעלירט בײטער
 זעהז זאל ער מיטיגנ םון ט׳סערםאז דעם

 סוו שעסער די 1סי אמאניזירוננ די אז
 זוערען. אננעםאננען נלייר זאל נארסילד
 נע־ אסיעל דעם אויף האם ײײס ברודער

 ײעט אינטעמעשאנאל די אז ענטפערט,
 און נארסילד אין לאקאל א אמאניזירעז

 ארום. װאכען סאר א איז אסים אז עםענעו
 נעײארעז אױסנענוםען איז ערקילערוננ זיין
צוסרידענהייט. נרוים םיט

 די םוז םילע האבע; מיטיננ דעם נאד
 דעם אן אננעשלאםען זיך אנוועזענדע

 די אוז העסענםעס, סון 134 לאהאל נײעם
 אסלי?ײשאן• נעסיינט האבעז איכערינע

מעםבערשיס. םאר קארדם
 אהיים אײע? זיינעז ארבײטער די

 א םיט מיטענ, דעם פון צופרידעז העכסט
 נאר• אין לאהאל א נרינדעז «װ נאשלום

 בא־ אויד א־ז טיטיננ דער גוםא. םילי
 אנײעזענחייט דער טיט נעװארעז עהרט

 «ײ• נארפילדער » פוז רעפארטער » םון
 האט װאס פאליםםאז, א םיז און טוננ

 נעזאנט ס׳איז ײאם אלעם םארצײכענט
 װעט אלעס אז האפעז לאמיר נעװאחמ.

בשלום. אפנעתן
 נעדארםט האט רעדנער די םון איינער

 דירעסםאר דער האלפערין, ברודער זײן
 דעפארטםענט, אוט־אורטון דעם םח

 י נע־ גיט ער האט קראנההײט צויליב אבער
! זייז. אנװע׳ענד ?אנט

 חויפטזענליר זיך חאט ?אר« ברותר
 עם װאס שטערוננען, די י1אוי אפנעשטע(ט

 געױי־ םון װעג אין נעלימט איחס װערען
 יוניאן• די דורנצופ^הרען •עוזאנען םע

 װעלבע ■ערזאנעז, דיועלגע םיז ארנ״ט,
 יאל קארפ נרודער או נעטרייט חאנען

 איחם חאבען אוז אמט, דיזעז אגנעטע;
 אין טיט*וחע<פעז םארשפראבען חײלינ

 אננע־ חאט קאיס נרודער ארנײט. דער
 ■אסירט. חאנען זיי װי םאקטען די נענען

 דער װענעז באטאנט שטארס האט ער
 עלעטענטען, געװיסע םון אױספיוזװננ

 מיט הלײילאו, נעװיםע סון ?וטעז װערכע
 די גײ דורכצוםיחרען באשיוסען םארםינע

 — ער זאנט — דאפ און מיטיננעז ױניאז
 דיזע ייניאן. אונזער םאר רואיגע א איז

 און םראזען טפוםטע םי שיטען פערזאנען
 אינזער אויף שימפען או• נאלײדיגען זײ

 כרעננט דאם אוז נאאמטע די און ױניאן
טרײד. אונזער און ייניי•! אוגזעי שאדען
םיט״זאס־ נאװיזעז עם האט ער און

 עם יוען דאס אננעװיזען, חאט ער טען.
 פרא־ דער איבער שטיםעז צו נעקוטע; איז
 טון םאנכע זיר האבען נ״םטערס םון נע
 בי־ א נעװינען «ו כדי שיםער, פראזעז די

 םארגעשטעלט זיר אפיאדיםמענטען, םעל
 1אי ״רעװאלוציאנערען״ נעװאלדיגע פאר

 דיזעז נאכצוגעבעז איידער אז ערקיערם,
 אונטערנעחן בעםער םיר ,זאלען ■ונסט,

 םילאדעל• אין צוזאטע; טרײד דעם םיט
םיא!״

 ױין צו נעפומען אבער איז עס װעז
 ״רעװאלוציא־ יענער איז שאפ, איינענעם

 צום קומען צו ערשטער דער געװען נער״
 ער• זײ זאל מען בעםען באארד דזשאינט

 און בייםטערם. טיט ארבײטען צו לויבען
 דאם אויב אז ערקילערט, חאט סאר■ ברודער

 נישט פלאץ זײז איז װערעז טאלערירט קאן
 אומםארשעמטע אוא ױניאן. דער אין

!װערען דעריאזט ניט טאר דעטאנאניע
 לאננע א ארויסגערופען חאט םראנע די

 די א« מעבערם אונזערע ביי דיספוםיאן
 מאיא־ גרױםער א םיט איז רעזינניישאז

 ברודער נעװארען. צוריקנעוױזען ריטעט
 איז ער אז ערקלערם, אנער האט הארפ

 זיין וועם ער און ,,אװעהצונעח ענטשלאסעז
 אלעם ביז זױיט סורצע א בלויז אםיס איז

 שעםער. די איז איעשטעלעז זיר װעט
 םארשייאכעז, אייר האט קארי ברודער

י־ער העלםען צו םאז אלעס וועט ער אז

ש א ל פרי סי ע ענ ל א נ
בילד). (א

ברוין. דוד פון

 ארבײט דער פון נעגאנגען איז הענרי
 חאט געהן בשעת׳ן איז אײלעגדיג, שנעל,

 ער צי ״דעח דזנר םים געשלואגען זיף ער
 ער אדער זיך, צו אהײם געהן גקײך זאל
 זײן באזוף א םאכען אויף פריהער זאל

 ערװארט ער, װײכו װײבעל, וײן םוטער.
 פינ?טליכער רער צו חײם דער אין איוזם
 ניט; ער װיצ זי אנברוגז׳ען און צייט,
 שנע־ װאס אויד ט^ןע ציהם אלייז איר.ם
 דער צו אבער »— *יהר טיט זײן צו לער

 א אויף איהם זיף וױלט הויז אין סוטער
pip אז ער, איז זיכער און געבען. ארײן 
 אויב זײן, םוחל איזזם װעט וױיבעצ זײן
 ״אין געװען איז ער אז וױסען, װעט זי

היים׳/ דער
 באלע־ פריש ױנג, א גאף איז דענרי

 ניט נאך איז עד איז פריש, אזוי מסיצ,
 זײן רוםען צו הויז אײגען זײן געװאױנט

 איזזם בײ םײגט הײם״ דער ״אין הײם.
הויז. מוטער׳ם זײז אין :גאף

? געװען ביזטו װאו —
הײם. דער איז —
? ביזטו װאו יעצט און —
הײם. דער אין —
יע־ װערם געשפרעןי ?ורצער דער אט

 און איוזם םון איבעתעחזר׳ט פאצ דעס
 דער םון ?וטט ער וחגך פרו/ ױנגער זײז

דערבײ. צאכען בײדע און מוטער,
r הענרי n און גוטער א נעװען תפיד 
 גע־ אימער האט ער זוהן. געטרײער

 און צוזאםען. םוטער זײן םיט וואוןנט
 און גאהאם חתונח האט ער אז איצם,

ס, איעצנקר אן נעװארען איו ^ו א  ב
 אצץ זיך זנר קעז ררח׳ איעענער אז סים
אר אז געואג^ סת׳ם pxunwa* נים

r m i t n a  m  m m גיס  m  r w מזממ־י* 

 אהין, ציהט-אםט איהם הױז. טער׳ס
 כדי אביסעל געװאוינהײם, אויס אביסעל

 איז, ער אז געדאנ?, דעם אנצו־האלטען
דארטען. בןי־בית א #פריהעד װי

 זינען אין איהם ?וסם סאל םיעל
 פרע״ א האכען םוז םוטער די אז ארײז,

 ?י, װאס דערםאד, םרוי זײן צו טענזיע
 ־pyiw איהר סון איהם האט וױי^א, זײן

 און זארגען שום אהן גאר און נעריטען
 םאר געװאונען איננאנצען איהם צײדען

 לײ?ענען, נים זיף ivp ער ווארים זיף.
 װעניגער נים זױיבעל זײן האם ער אז

 נאך אםשר און מוטער, זײן װי ציעב,
מעוזר...

 דענ־ אינטעלעענסער אן איז הענרי
 שױן זיף האט ער מענש. ױגגער ?ענדער

 די וױ דצם, װעגען םארטראכט םאל סןי א
 איז און געזעצען איזזרע זיף האט נאמור

 ?ײנע םון וױל און ברוטאצ, און שםרעגג
זײן װיםען: ניט סענטיםענטאציטעםען

 איחר שוין האט אזעצכע, ofm םאםע,
 ראלע איהר שוין האט א*נעטאן, אדבײט

 זי שטופט נאטור די און אויםגעשפילט
 ארונ• זיכער, אבער צאנגזאם, דאריבער

 •לאץ איהר און סצענע ־in פון מער
 וועט וועצכע יפרוי אינגערע וו םארנעהםט

 אויך װעט און םאםע א ווערען אויך
 יע, פראצעס. רעסזעלבינע! דודכגעהן

 אבעך ׳גוט זעהר דאם פארשמעהס ער
 ;דאגעגמן פראטעסטידט הארץ זײן

סוטער.^ זײן פאד וחנה איהם טוט עפעס
 חױז, םזטער׳ס זײן צו קוםענדיג

ו ער חאט י  איבער־ םאהר פארניט שױן ז
שטוב. אין ארײן איז און נעל&ס
 אג חאט — סאמע! אױתמג, גוד —

גצזאנט שםייממ פארשעהסטען א גדט

 א־ ארבײטער אן בלײכט ער וױיל ױניאן,
טרײד.

̂טינגען. לעצטע אונזערע ם
 םאר־ זײנען מאגטאג װאכען ^וױי םאר
 חאט עס װאו מיטינגען כרעגטש געטדכיען

 דעפ איבער װערען געשטיםט נאדארפט
 ?אםיטע. ?אגםערענץ דער פון כאריכט

 אר־ אונזערע זײגען מענשען מערקוױרדיגע
 םאר זיי פאר ברענגט כען ווען !נײטעו
 עט״ מעגליכ?ײט א זײ עס װעלכע פראגען

 און ארבייטען אנפאנגעז םריחער װאס
 זײן זאל עס מעגליככייט א אפשר אױך

 ניט עס זײ לןענעז ארבײט, טעחר אביסעל
 װע- נישט צוריח, עה וױיזען או; אײגזעהן

 זײ שאדען א םאר מאס באגרייםען לעגדיג
 זיך זײ לאזען םריוזער טרײד. דעם טוען

 זײ און סענטימענטעז פון םאדפיחרעז
 דזשאינט פון באשלוס דעם צורי?״ ״וױיזעז
 זץ־ מען ?יהלט אבער נאכדעם באארד.

 באשליסט מען און נאה גיט סען און אי
 אויף נאכרעם עס איז אזוי און אנדערש.

 געכען צו געװארען באשלאסען מיטינג דעם
 צו פאוער״ ״פול באארד דזשאינט דעם

 װאס מראגען, אזעלכע אלע אין חאגדלעז
פאר?וטען. װעלען
 אונזערע עס האבען אויס וױיזט עס װי

 אבער פארשטאנען. ניט באלד ארבײטער
ניט. ?ײנמאל אײדער שיעטער בעסער

מעמבערם. אונזערע אלע םאר װיכטיג
 איז אגריםענט יעצטע^ אונזער איז

 דאר־ װעט אםיס אונזער אז •ונתט, א דא
 מיר שעפער. די אין ארבײםער שי?ען םען

 אונ- םאכען אױםםער?זאם דערום װילען
 די איבער געחן צו גיט ארכײםער זעדע

 אין ?ומען נאר #ארבײט זוכען שעפער
 נע־ װעלען זײ און ױניאז דער פון אםיס
דזשאנס. די אױ\י װערען שי?ט

פארםיהרען! נישם זיך לאזט
 אױפסער?זאם נאכאמאל וױלען מיר
 לאזען צו גישט םעמבערס אונזערע מאכען

 שוין איז סיזאן דער םארפיהרען. זיר
 בתים בעלי אײניגע טיר. כײם באלד

 זאל מען ארבײטער די אײנרערען טרײען
 דאס םרײזען. די פון ארונטערלאזע; זײ

 גע״ ניט אוטשטענדען ?יינע אונטער טאר
 װעלכע שעפעד, יעניגע די !•ווערעז טאז

 הא• פריהער םוזען ארבײטען אז םאנגען
 איײ אםיס, ױניאן איז םיטיגנ שאפ א בען
 יע־ די ארבײט. חגר צו געהעז ?ײ דער
 צו זעצעז זיד װעלען װמלכע שע«ער, ניגע
 װעלען םיטינג שאם א אזד ארבייט דער
 די זאלען װערען. ער?לערט סטרײ? אין

 ״קאר- םון אויסהיטען אױך זיך ארבײטער
 די- םון אנענסען געװיסע פארײשאנס׳/

 אין טראבעל מאכען צו מרײען כאסעס
 נישט זוכעז זײ זיי, םון זיך היט טרײד.
טובח... אײער

ו פון טw ו חן ו ן רן ®
ען ש ד עסז. רי ר א א נ
n f i ל א ס ס u ל

 ■ראױיזארישןד דער םון מ׳טיננ א
nwpyipi נאארר ic; א«• איז 22 לאהאל 
 אווענד, דינסטא; נעװארען .עחאיטע;

לא״ סון אפיס אין יאנואר, נטען 1 .־עם
,22 שאל

טשעימאן. אלס לײבאװיץ ברורער
פראטא• דעם לעזט סעקרעטער דער

װצרט עס און םיטינג יעצטען םון קאל
גוטגעחײסען.

 גע״ עלע?טעט איז װעלכע קאמיטע, די
 ״פול ט״ט מיטינג לעצטע; כײן װארעז

 םון טאס־ם״טינג א רופען צו םאוער״
 א• גיט טעםכעדס, רעדזשיסטרירטע

 אזא אז באריבטעט, און רעיארט איהר
 רױ צו געװארען כאשלאסצן איז מיטינג

 #אנוארז טעז17 דעם מאגטאג, פאר םען
 כא״ ?אמיטע די האל. בעטהאװען אין

 באשלאספן האט זי אז אויה ריכעטעט
 T צי אײגלאדונגס־נריף ארױסצושיקעז

 באזונדער מעםבעו רעדזשיסטרירטען דען
 מאס״ נעקסםען צום קומען בעטעז זײ און

 נ״עם דעם בויען העלםען און מיטינג
 איחס און 22 לאקאל מייקערס דרעס

 כאחגן. שטאר?ען א אױןי אװעקשטעלען
 חנר צו אױך רעקאמעגדירט ?אמיטע די

אננעחםצן זאל עחז. די אז באארד, ע?ז.
םאס״ דער אן מיטיען, םארזיכטינע אלע

0•ט  מעסד רעדזשיסטרירטע די םון מיטינג
 וחד צושטערט ניט ?יינעם םון זאל בערס

 זאצ כדטיכג דער אז זעהן אויד און רעז
 חנפארט דעד ערםאלגרײכער. אן וײ\
 אוך אויסנעחערט װערט ?אםיטע דאר פון

 מעט־ יעדען בײ דיסשטירט םארזיכטיג
 װערט און באארד .m לער פון כער

 םאר• אױך גוטגעחײסען. אײנשטיסיג
 דער םון מעםכער יעדער זיר פליכטעט

1 .tpyאון חילםע יעדע געבען צו אארד 
 צוגעחן ?אל מאס־מיטינג דער 1א זעהן,

ארדנוגג. אין
 םאר־ געװארען ערװעהלט זײנען ׳עס

 סאס״םי״ דעם םאר ?אמיטעס שײדענע
 ?אםי״ א און קאמיטע פלאר א װי טינג,

 םעםכצר חײז אז זעד.ן, צו טיר בײז טע
 בי• א אחן װערען ארײנגעלאזען ניט ?אל
 שאפי• מ. ברודער .22 לאסאל םיז כעל
 זײ םאי סשערמאן אלס עלעקטעט איז רא

?אמיטעס.
 אז געװארעה באשלאסען אויר איז עס

 נאמי• םאדשמעז זאל מאס־מיטינג בײן
 און באארד עתזעקוטיװ אז םאר נײשאנס

 םאלגענ• די •װערעז עלעסטעט זאלעז אויו
 קאםיטע, עלע?שאן אן וױ ?אמיטעס, דע
 ?א• עקזאםינײשאן און אבדזשעהשאן אן

טיטע.
 די מעמבערס װיםיל םון םראגע די

 בא״ זאל באאדד עקזעקוטיװ נעהסטע
 גע• דיסחוטירט װארים זעהר איז שטעחן
 געװארען, באשלאסען איז עס או; װארען,

 באשטעחן זאל באארד עסז. נעהםטע די אז
םעמבערס. 21 םון

• סעח. סנדלר, ם.
 הארציג זי האט — !איװנינג גוד —

̂- געענטםערט.  אר־ דער סון געזזסט י
בײט?

יעס. —־
הומעריג? ביזט —
!טאטע װעט, א מאר איף —
 גע״ אויגענבלי? אן זזאט סוטער די
 פארענטםערענ־ ױי דערנאף/ און ?לערט

געזאגט: איהם צו זיף, דיג
 צו יעצט געבען ניט דיר טאר איף —

 דער־ װעסם דו װארים באי, טײן ״עסען
!חײם חנר אין עסען ?ענען ניט נאך

 האב איף יױיל אלץ, איז דאס און —
 אין אויס ער שרײט — ? געהאט חתונח
 ?לינגט שפאס דעם אין אבער שפאס.

פראטעסט. ערגםטער אן אייר
 די ענטפערט — !זוהן םײן ׳יעם —
באשטימט. מוטער
 ער סאכט — !ניט איז נו, —

 מי־ ברוגדיאוש׳׳דיגער א מיט כלוטר׳שט
 גצי?צימנר. א באלד זיף צוצאכט און נע
 אהער Dip דיך, בעט איןי פאםע״ אוי, —
 אנידער םיר צעכען דא זיד W אוז

!אביסעל
דען? האסםו װאס —
!אהער ?ום ;נישט <אר —
 זעצט און אפלאכעריש שסײכעצם זי

אנידער. איהם צעבען דך
 סוטער די װײלע. א שוױמט ער

םרעגט: און ״איד.ם באטראכט נו? —
־  נעהםט — טאמע, #דיד בעט איד ־

 לאסטשענדיג און שטיל אםאל טיט ער
 :אםת דעם מיר זאג — איוזר, צו רעדען

 וױי־ וואויצ א גיט ריימשעצ מײן איז
בעלע?
 די ענמפערט — ױכער! נאנץ —
טאדגע. דערבײ שםײכעצט און םוטער

צאכעו איהר אין און ארוים אםען יעצט
ויצ

דאף! צאכסט דו —
ניט. זי םארצײ?ענט — ״יעס

? לאכסטו ואט־ום —
 בא״ ױגג גאריש א ביזט n ווײל —

לאכט . ל און — מהן סײ\ צזנבעט<

 .כאלעבעםי דאס און םרײד, זיד דוערס
 גצי?ליכער א און טארשעמטער א לאכט
םיט.

 יעצט טאקע מיר װעסט דו און —
? עסען צו געבעז גארנישט

•MP םים׳ן זי שא?עלט — !גאר —
!מאםע שלעכטע א דאןי ביזטו —
 געוואחד ערשט דאס װעסט דו —

ווערען...
 —־ לאנג םון שוין עס וױיס איף —

 חאצו כײם ארום זי פאפט און ער זאגט
ױ. ?ושט »ון זי ?רשנז און

 אבער שטראלט, פנים טוטער׳ם דער
n און םינע שטרענגע א אן שטעלט 

:טרײבען איהם געהמט
 I שױן געח אהײם, שוין געח —

 יחום זי ווען זײן, גערעכם װעט וױיב דײן
«ן בײן ז־יר אויף ו ן

n סאפצד נאד ותסט —  jyoip 
אונז?

ניט. כ׳וױיס —  מנט — יא! dip מאטע, נײז, —
 Yiw בײ ס׳איז — איחר, בײ זיך מר

 רײנד און !אװענד יעדען הײםציף אזוי
 ח וחנן פרעהען, זיכער זיף װעט שעל

?ומען. װעסט
|u * אל״ראיט! —
? ?וטען װעסט —
!שוין געח נו, ;יא ״יא —
I םאטע נאיט, גוד —
!נאיט נוד —
געהן. נעהמט ער
*הענרי װײצ^ א אויס זוארט — - ! 
צורי^ •לוצלונג איחם סוטער די האלט
co קיןי, אין ארײן שנעצ צויפט זי p 
 דארי אה יעקעאע א טיט צירי? באאד

איהם. דאס <א:;ם
 "P קםצימ חאסטו דא נא, —

 דז רײטשלען. כדם נעהם
 וועג; אױפ׳ן איעס עסען אויד

ניט וחנס ?ײנער און פינסטער
—in

\
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 נד״*־ דעד ס׳ט jyi*nyj גענ־ינגט ידעס
ד«*גד. טער

*•«

האנדלונגי שלענטע און םאלשע «
 פרעסע׳ דער אין באדיבט א ילויט

 דער םון טעטבעוש ראדיקאיע די !אלען
 ׳עטעד־ תוױסעו א אין ױניאן םיינערס

 דורך האבען פעגשירוױיניא אין טעל
 סטאי און חױו די צושטערט ױנאמיט

ױיי דעושאר, נאר םיהרער זײער סון  ז
 ארכײ־ די אז דאנע;ען, געװען איז נר

 טאטעגט איצטיגען דעש אין זאלען טער
 גע־ האט ער סטרײין. א אין ארויס

 קײן גיט האבען ארבייטער די אז גיטיבט,
סטרײקען. צו אורזאנע גערעכטע
 באריכט דער רװרצען אין איז דאס

pn ניט געוױס װעיען מיר םרעסע. דער 
 וױ אווטײרען, צו העזה די זיך געו׳׳יחן

 איז מײגערס די שון שיהרער רער װײט
 װ״י ניט, אדער מײנוגג pn אין געועכט

 אוג־ גאנץ או:ז דיגען אוםשטענדען ױ
 מיט אז יןראד, איז זאך איין נאתאנט.

 מיטגיײ ראדיקאלע די םון מײגונג רער
 געװען שיהרער ראזיגער דער איז רער

 דעסטװעגען שון אוםגערעבט. רורכאויס
 אזוי וױ באגרײשען, קױם עס םיר סענען

 נעװאנט האבען ארבייטער ראדײואלע רי
 איז גװאלד־טאט. אזא אױסצוםיהרען

ױ וױ װעג דער דאס דען  באזיי־ צו *ז
 מוט דעם האט װערכער פיהרער, א טיגען

 געגען און, איבערצײגונגען זײנע. םון
 ױניאךמעטבערס, ־די םון זױלען דעם

 אײגענער זײן אױף פעסט ער שטעהט
V םיינונג
באוױיז, א גופאמיט דאס דען איז

 צו םאלשטענדיג פאדדינט מאן דער אז
 עס }'ארבײטעך די םון פיהרער א זײן
 דער דעםאגאנ, דער אז קלאר, דאך איז

 װעט ארבײטער, די םון םרײנד םאי?׳פער
 װעטער־םענ־ א װי דרעהען, אימער זיך

 סארט אזא בלאזט. װינד דער <ויט דעל,
 די סאר סכנה גרעסטע די איז םיהוער

 צונאםיוער און ^מײכלער ארבײטער.
 אדבײטער די םון נארי׳טקײטען אלע צו

 םעסט א געװען צײטען א<ע צו זײנען
 זיײ זײ נאװעגונג. ארבײטער דער אין
 צום שטערוגגען נרעסטע די געװען נען

 איע אין אלבײטער די םון םארט׳טריט
 שטרעכונגען. פענשייכע ־ אמת זײערע
 םיה״ א זיך פאר האנען מיר װען דױינט,

 װיג״ זאגענאנטע די טראץ זועלכער רער,
 ׳טטעהט ארבײטער, צוהיצטע די םון שע

 ניט לאזט און מיינונג, זײן אויף םעסט
 םעהל־^ריט, א באגעהן ארבײטער די

 קיםט האסטען, טײער זעהר זײ קען װאס
 פאר״ א מיט זײן צו םכבד דערםאר איחם

>' דינאמיט ציע
ערג־ *״עם אננעהמען <אםיר אבער

 איז םיהרער דאזינער דער אז באל, סטען
 ער אז ארבייטער, די צו פאררעטער א

 <עבען און ײב5< מיט םאר?ױםט זיך דאט
 דאס אבער איז םינעךבאסעס, די צו

 םיטען אין הויז זײן םון דינאמיטירען
 םון װערען צו פטור מיטעל דער נאכט

V גפש אזא
 די און נארישסטע די איז דאם נײן,

 ארבײ־ די װאס טאקטיק, ^ועדליכסטע
 םיה־ דער אויב אנװענדען. קענעז טער
 גאנץ עס קען םאררעטער, א איז דער

 זײן און װערען, געםאכט קלאר <ײכט
 װי־ עגד. צו במילא דאן איז גאריערע

 װע־ באװיזען ניט ש\לר זײן העז דער
 או:;ע• העכסט תװיס דאך עס איז יען,

 די;א* איהש גע;ען געכרויכען צו רעכט
 זיי אויב ארנייטער, ראדיקאלע די טיט.

 דעם מיט באנוצט זיך װירר^יך ד״אבעז
 שטארק־ אם דערטיט האבען טיטעל,

 אונפעהיג־ זײער . דעטאנסטרירט סטען
 פיה־ פון פלאץ דעם פארנעהטען צו מײט

 נאך ױניאז, דער אין רער׳עאפט
 גא:צע זײעױ און אזױ, נעלוכטען זײ כען

 פון אז דערצו, פ״הרעז :אר ר,ען ארבײט
 באמ א װערען זאל ױניאן גאנצער דער
 ניט זעה- איז װע^כע זאך, א — אש

 אויס, קוטט אזױ אין באסעס. די םאר
m זוילענדי:, ניט גאר ראדיקאלע;, די 

 ױגיאן דער םאר כעסטע דאס סײנענדיג
 הא״ באסעס, די פאד עמסטע דאס אח
 טובה גרעסטע די נעטאן באסעפ די כען
 זיי ױי אזוי געעאדט, ארבײטעי די אוז

עוגאיש. ערגסכע זײערע געװען *ואיטעז
 שטאנדפונלוט װעלכען פון דערםאר,

 מין אזא באטראבטען ניט זאילם איהר
 גע״ ארבײסער פון זײט דער ׳פון םאקטיק

 געדעגט זײ האנען פיהרער, זײערע גען
 זי איז ב.־:ה. בעסטע די דערבײ

ארבײטעד, די און :גס־וחנרם.
זײער אײגעקײט,

דארםען
טירען.

פראטע:עהשטע

געדעגקע «ו װערט ױערטער, סאר א
yn רױוי דעם y t ו״ן w o r t• רע״

y דער ׳נ״ דע t -פ״ע• דע
y הנג t האט טעטעח״ט, ראזעננע-ג׳ס 

 -?V15 געדיג^ א אױסגעדױיןט יאגדאן
 מעדע!/ צו פארצ״נעגט שארדיגט כעי
 זאי״ען ארנ^טער די או פא״דעט, און

 גע* האט עי• א*הס. װע;ען נאכדעגלען
-צר צו ?״נט ועדזר א»ז ״עס :זא;ט

 א״ןס בימעה װעי״ט אי״ס דף יןרעמדען
 פאײ אדועיטרינען אן פון טיטגרד

 -פאר עדחיעזזרוגג נױן אזא וױיל כאגד,
 איז עס גארדט, צו אײך פריכטעט

 יאהײ דין צו *עװעד זעלד *צװע-, אבער
 -אר אן פון נדטגויד א יאהו-אױס אײן,

 פאײ טאן דױס, צאחיען מניאן, נײטער
iv םאר אײנײטען גױטיגע *צײדעגע i אעי*טיעט8דאם װאםיי בו״ 'י׳פױז1פאר ײי״י ז א סיײד גיטיײױ״
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או
אטת

 זארען ארכײטער ראדיקאלע אז
 טעדדערי• אזערכע אץ ארײנראזען זיך
 גאנץ עס איז אטאר אװאגטמרעס, *עע

 דינא• גאנצער דער היגטער אז טעגריה
 געדונגענע סאר א ז״ן זא״ען מיטערײ
 כאטעס, די פון זײט דער םון מערדער

 ראדײזארע די דיסחרעדיטױען צו כדי
 בועגגען אוםן אזא אױןי און אדבײטעי,

 דעד אין רײסערײען און קדיגער״ען צו
 טאכצן טוזען סוף כי! סי> װעיכע ױניאן,

איהר. צו סוף א

 גו- פון אנערקענוגג טון כײשפיל »
ארביײט טער

אןךײ״ קראוח אונזער אײנס, דאקאל
 די פון אײגע געטאן האט יאקאי, טאר

 טיט זאכ/ןן יעעחגסטע און ;יצליכסטע
 דעם םאראגיטטאיט האט ער װאס דעם,

 ״די םון ער״פיינונג דער לככוד קאגצערט
 בא־ קראוקםאכער דער פון עראינערונגען

 אייגעם ראזעגנעוג, אברהם םון װעגונג״
 םון םיהרעד און כױער עאטסטע די םון

ױניאן. קראוקטאכער דער
 אין םארזאםילונג ׳עעהגע גרויסע די
 דע־ נעסטע די ;עװען איו ױניאן קוםער

 אונזערע חפחות, <כי אז, טאנסטראציע,
 ^טארקער א אין באזיצען ארבײטער

 און אנעמןענונג םון געפיהל דאס מאס
 ׳זײ דיגען װערכע די, צו ראנקכארהײט

 געטרײע די פאר טוען װעלכע די, צו
ארבײט.

 א םאר יטוין איז ראזענבעמ אברהם
 קיאוקטאכער דער אויסער צײט לענגעוע

 גאנץ א אױןי דעסטװעגען, םון ;ױדאן
 1 יאקאל םון זײט דער םון רוף ׳עװאכען

 קױ אין בייטאג זונטאג לעצטען זײגעז
 טוי־ צוזאםענגעקומען.עט<יכע ױניאן םער
 ׳עטארק גאגץ האכען און מענ׳פען זע;ד

 רעספעקט און ליבע זײער אויסגעדריקט
 און פױינד געטרײען אלטען זײער צו

םיהרעד.
דעמאנסטרא״ דיזע זזאט נאטירליך,

 דעם ראזענבערג, געגאילטען ניט ציע
 דער ,פתן יבטע1געד דער מון שרײבער

 האט ראזענכערג ױניאן. וןילאוקםאכעך
 ער דעם. אויף פרעטעגזיע קײן ניט

 געקאגט, ער^יהאט וױ גוט אזוי האט,
 געװיסע זכרון, זײן לױט םארצײכענט,

 דעד םון פארהיסטאריע דער פון םאקטעז
 און בכלל באװעגונג ארבייטער אידײעער

 אזױ און בפוט. קלאוקמאכער די פון
 אנװע״ מייסטע די םון איז בון דאס װי

 הא געװארען, געלעזען גיט נאך זעגדע
 זײער געבען געקענט ניט דאך זײ כען

דע־ די האט אױך בוך. דעם צו הסכםה

\rnwi

 א דעם גענאיטען ניט מאנסטראציע
 כײיס־ די וױיל ראזענבעמ־רעזשים, טען
 םריי־ זײעד מיט האבען אנװעזעגדע טע

 גא;ץ רעז׳טים דעם פון ענדערונג װילינער
 רעזדים איטער דער אז באוױזען, קלאר
 דע־ די געפאסט. טעהר ניט זײ האט

 רא״ דעם םאר געװען איז טאנסטראציע
 יע״ גאנצען זײן האט ,עעיכער זענבערג,

 פאר^טאנען, האט ער װי גוט, אזוי בען
 כרענגע; םון ארבײט דער צו געוױדכיעט

 באװאוסם־ העכערען א צו ארבײטער די
 בעסערעז א צי כםילא דערמיט און זײז,

מצב. עקאגאסי^עז
 אילע גערעדט האבען ?ין דעם אין
 שלעז'נ~ יאנדאן, באראנדעס, :דעדנער

 צײלען, דיזע םון ׳טרײבער דער און גער
 דעם פון אודטײלענדיג רעדען, אלע און

 ארויס״ האבען זײ װאס בײפאל, נדױסען
 אויסטד פאל״עטענדיג האבע; געדופען,

 אנ״ טױזענדע די פון געפיהל דעם דרמןט
װעזענדע.

געיצעגענ״ דיזער צו האט 1 יאהאל
 אונזע״ נאר ניט אײגגעלאדען הײט

 אויך נאר רעדנער, פ־אםינענטסטע רע
 קדעפ־ ארטיסטישע בעסטע אונזעײע

 נע״ האט קאנצערט דער דאס אזוי טעז,
 גאטיר־ טטבע. דױבעע גאנץ א לאשט

 תװארען,׳אום געטאז ניט עס איז ליך
 מײ צום ?יאוקםאכער די ברענגען צו

 רעתער״ געםאכטע באקאנט די טיננ.
 געקענט אלײן גאגץ דאם װאלט ליסט

 ׳עעה״ דער זואלט דאסזעלבע אױפטאז.
 א צוציהען אלײן׳ געקעגט קאנצערט נער

ד.אם 1 יאסאל אבער עולם. גרויסען

? ק#»ערענ*ן ממבענדע עפאכע «ן
 דעד םון לאוגסיר עיזזעקוטיװ דער

 אן גאדפערס סעטױער טיט י. אװ פ. א.
 װוי א ארױס;עיאזען האט יטייצע דעד

 אגגדעיא״ ז״נען װאש ױגיאנס, ארע צו
 צו יןוטען צו עאפט,יי,ערסער דער אן סען

 yn פעברואר טען2ך> דעם חאנפערעגץ א
 זאיען עס װעיכעד אױף װאיטינגטאן,

 צו טיטיען און װעגען װערען נאטראנט
 םון אטאקע כיטערע גאנץ די באגעגעגען

 לןא• ארגאדדרטען דעם םון זײט דער
 אלבײ׳ אמאדזירטע די גענען :ןיטאל

טערישאפט.
 םון אײנבארוםעד די אז ה״סט, עס

 ארויסצוקױ בדעח האבען קאגפערעגץ דער
 מיט רײטס׳/ אװ ״ביל נײעם א מיט טען

 א מיט #פריגצי*ען-עדקלעהדוגג נײער א
 •וב־ ׳פטארהען א אגצופיהדען כאיטיוס

 געגענצואוױדקען אום ליסיט-קעדנײן,
 ?אפי• װאס קעמייין, דעם םון סם דעם
אן. פיחרט טאל

 #די אבעד גוט. אזוי זוײט, אזױ
 כױט כאהאװענט אביסעיע זײנען װעיכע

 אמעריקאנער דער םון ;עיפיכטע דער
 אזעײ אז וױיסען, באװעגונג, ארכײטער

 זיײ קאנםערענצען עקסטיא־װיכטיגע כע
 םאר^ײדענע צו םאמעקוכיען שױ\ גען

 דערטאנען זץ־ קען װער אבעד צײטען.
 דיזען װאס רעזויטאטען, גרױסע די אז

 זאי }גענראכט האבען קאנפערענצען
 צו עהנלץ־ זײן קאנפערעגץ דאזיגע די

 װייען מיר i פארגענגער איחרע אלע
 אז #האםען וױלען מיר גיט. אז האשען,

 די פון לאגשערענץ די זועט טאיל דאס
 טאן אמעריקא אין ארבײטעד״פיהרער

 ער־ אז ארויסלאזעז װי מעהד, עטװאס
 פראזען, תױך-קלינגענדע מיט קלעהרונג

 דעם אדען צו אן גיט הױבען װעלכע
 וױיען מיר קאפיטאייסט. אמעריקאנער

 דער םון קוכארעס אוגזערע אז האשען,
 האנדילען װעלען באװעגונג ארבײטער

 דער אין קוכאד דער וױ אנדעחט, גאנץ
 אין געהאלטען האט װעיכוגר פאבעי,

 האט זי כעת קאץ, דער סוסר־זאגען אײן
 מיר הוהן. פעטע די געק״ט גע״שטאק

 װעט קאגפערענץ די אז גלױבען, װילען
 און װעדטעד, כייט באנוגענען ניט זיך

 כאיטטיטטען א פארמויירען אויך װעט
יואטןי. םון פיאן

 דדפענעדאל דער סאריסאן, פרענלן
 האט י., אװ פ. א. דער שון טעקרעטאר

 דעם אױם:עדריחט װערטער פאר א מיט
 ארבײטער די םון פראגראם נויטיגען

 טדייד ״די צוחוגפט. באאדינער דער אין
 עדקלערט, ער האט — באװעגוננ, ױגיאן

 איבער באװאוסט פאלקאם זיך איז —
 ענט־ איז זי און איהר, געגען כחות די

 סוטיג. און ^טארק האגדלען צו ׳שלאסען
 גלוי־ טעות, א טאכען געגנער אונזעדע
 דעם געמאכט האבען וײ דאס בענדיג,

 איבערשדע״ אין פארטשריט מיגדסטען
 זײ דאס אדער ארבייטער, אונזערע קעז

 אױף געהן אנהויבען הבנעה מיט װעלען
רעאלןציע׳/ םון װעג דעם

 אבער װערטעד. ̂שטאדשע ׳טעהנע,
 אוטנעװאנדעילט דארםען װערטער דיזע

 טא־ גרויסע םון יןעטפײז א איז װערען
 דער איבער קאמף מעכטיגען א פון טען,

 נאר ילאגד. אונזער םון יצענג און ברײט
 וױרס־ זײן קאנפערענץ דיזע װעט דאן
 װעט ניט, אויב עפאכע״מאכענד. יליד
 װי פארגעסען, אזוי כאלד איהר מען
 פריהערינע, איע פארגעסען האט טען

?ןאנפערענצעז. ״עפאכע־מאכעגדע״
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״  ד*א ד^ס •ועכטוןוריװ^ דינ
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 ײ־י.ץי׳ עפ IV5VH פ*ײנ>, גרודעד װ״ר
נוי דעי (עט*ײט י 1ייי ץי נ לי

 רעי« די פין רער,טפל3;,«ו **•*יערעד
 דזיפטיגט פין ניויונ־טע וי ;im !ווטען

״ יי !VtrviB'HK הןוט נ^ארד, י ף  י
 ד/ןןט יע-ױייהע. אין «ין iy?y0i,) *. טע;
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t .o vw svivvיר ער2ו? jiiiVP קױס 
«j i־־״,jvb, עש• מ־ט רע;׳ט א אזוי וױ 

 אויפ• אוױ ןyרyװ jyp j;ijy*tyrn װאס
 דטדגער דעי >•ovi «ױלינ נענ״אכט
 נאטראנםפן אוראי זיף רוז סיטגריד
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 מיט ױאס ,ojn nn ײ ז.,נHרyאינט<וי
 אפ׳פר עד, האט חאנדמנג רyאסטיגn זיין
n״9 גיט )y j,> נארײדיגט ?*y •אנװע 

v im. אנט־ ד^נסטראטױי¥ן זײן מיט 
 ערקי¥רט iy חאט סיטיגנ דעם םון לױפען

 ד*' די מיטנעטאכט האנען װעיכע איע,
yv y n8רעראני y׳אװאנפ^ מענ׳עען אר 

 זינער טנער נאראקטעדלאזע. און איגע
jys'ii ottm ד<וך טוז vi, ,»אוינ א 
”yj* ניט t w| ח*ל אין jynyj װ«יג־ 

 זיינע( ya^yn רענ׳טען, עטליכע םטענס
 אוױ פינקט און אױפנעסרערט אזוי אוגקט

.iv וױ ענטװיקעיט, גײסטיג שטארק
ין װייט אורחא, אגנ  jy:*r אונז ז

 jynya איז ער אױנ אז ואדיקאל, דעס
v דיוער \vm זױרסיױ 'w v m, חאט 

yאן אױוי •ראטעסטירען געדענט ראן ר 
o זינער האט רy ,jbih אנדער m vi 
 און ױארט דאס טיטערדאן ניין נעטען

 נעג• זײן ערקלעחרען רyערט •אר א אין
 יגע,yװ ^רעטאגיע, אז» וv נער׳טאפט

 m איז סוד, א ןyז<ונDאױ איחם ל<וםיר
 אר*B אי( זאך נעװעהניינע נאנץ א װען

 קער«עו*׳»אפ' רעװאיוצ־אנערע סיידענע
 אױנ ,ivזינ ניט ויעען סיר און )זyט

v ■ די איז טvאי א£יױ 'W iv m |שי 
 דעם «ו נעטרײ זיין iv אײנ׳טװערעריי

 ׳טונא, דעס נע;ען קאטוי «ום אידעאי,
«פ:עיטאפט. נאנצען א>ן

 אינ^דענט ליײנער רyדאזינ דער
 נע־ ניט האר א אױף נאטידליןי, ראט,

 דער jib איינדרוקםפולקייט דער ׳טטערט
 הא* איע םון רעדען די א־נםטאלירונ;.

 עס וױ לראנג, ריכטיגען חןם גער,אט נען
נ^זעגענהייט. אזא iv זיןי פאסט

 אינםטאלײשאן אײגדרוקסםולע די
 דזשאינט דעם פון כאאםםע די פון

ױנימן קלאוקםאבער דער פון כאארד
 םעז.1פארגעק עס איז ׳שבת לעצטען

 כא״ אױסעוװעהלטע גליהליכע די אחמ
 jib מיטנלידער םעטינע םילמ ן1א א״טע

 נעמא־ אײננעלאדען זיינעז מניאז, דעד
 פרעזידענט נעלענענהייט דער iv רעז

 נא• סעקרעטאר דז׳זזענעראל ׳טלעזיננער,
 דעם jio מעגעדדשער נעװעזענער ראוי,

 קלטיסםאכער דער פח כאארד דז׳טאינם
ivvrm איצםינער אזן יוניאן vo פזן 

j דדמיגם דפם ib  t «s p לימײס דער

.22 למקאל פץ ארגאניזירונג די
 אזױ ניט װיים אבער )אן געהט זי
 װינ׳טען. iv גע־וען װארט עס וױ לייכט,

o רעפארט א לױט איצט, כיז n  jib 
 דעם אױף םענרלער ברודער םעקרעטאר

 נאמי־ זיינען עס ױעיכען אויף םיטיננ,
 דער jib ריטנלידער די ;עמארען נירט
 טראנס• זיך האנען טױוע,1עקזעק נײער

 נײ־גע• דעם אין 25 לאקאל םון םערירט
 טיטנלידער. 2500 ,22 יאקאל נרי;דעטען

 די jib רעטבערס <n»v נרויסע די אבער
 סיט איץ נאד זיף ׳טלאנען רyררעספאכ

 ניט. צי טאן, עם זאלעז זיי ,V דעה, דער
 מארום > אורזאכע אטת׳ע די איז װאם

 די חונענעח סיטנלידעד פילע זײנען
 נעםאכט קלאר גאנץ האנען אורזאכען

 םי״ פון טטע־טאן דער האכמאן, -נרודער
 דאן שלעזיננער, רעזידענט8 1דא טיננ;

 די־ jib יטרײנער דער *ין זינםאן סארים
 ,־ער jib לײדען סײםםע די ציילען. זע
 «ײ װאס איינרײדעני׳ש, אן jib ראזע,6

jyEn ״ נ*מען דעם סים *ןj*ii נינ 
״ ן1א ני*ן",1י  קלעחר א נ*רניט מילען ז

 ״,1ױני* ניג *|ii« אײנצינע די «ז ט*ן
 ה*־ קען י*ס1 ן1א עקזיםסירען קען מ*ס
 *ינ*״ די א־ז טאכט, װירסליכע א נע:

 נתיסער דעד iib *ר«ע8 י*נסvניזא
 באהםעהט יעלכע1 ני*ז,1י קלאוקכיאנער

6 jibאר־6 די יט1ל לאקאלען, יר׳ט״דענע 
 קלאוק־אינ־ דער אין ןy*רנײט ׳טיידעגע
 פ«ײ אלע זײנען װעלבע אה מסםריע,
 םעםי;״ נעט״נשאפטליכע םאר אײנינט

 1*י קאנ־ף נעסיינשאפטליכען ן1א קייט
 1אי — נ*ארד ח׳שאינט נרױםען איין
ױניאן״. ניג ,װ*ן ריכםינער דער

 די פארשנתהן. ניט עס מילען זיי
 jib «דינ*י■ ז*גענ*;טער דער פראזע,

,t*n ;ו |1א מני*)' ני*  *זעלמ.*רינ■ נ
jya'v נםענלױ1א «ײ ס*כען iv די זעחן 
*יז. «י וױ ל«מ,

מד,  די נים* איז עם נאטירליו, *
פאחוװ״פלזק. vt אװזאכע נדנדעםטע

jib׳BD װ*פ  »ny*B וױיסט ל״דים די 
 dvyi ,די jib 22 ל*פ*ל אי |1א םייפערס,

iv ז*יען מ*נער, t j*’vp; ib jyjyp ארס 
v'abn ט11 *לעס, ט*ן |1א ױני*:ס*

 םעןyאינטער די פאר װערען געט*ן טוו
jib נויטװענ־ די 1אי טעסנערס, ןייע־ע 

נ*נץ *מײ דיוע פון *ו׳טײמנג
'Vivwa "HV אין טרײרס ם*ר׳אײוענע
ל*?אלם.

 ענטיטלאסען איו אינטעמעיצ*נאל די
oyT םיט תרנ^ס־חרען *ל»ן ד*ויגען 

 דא־ jyp jyo ji* vviv:v iyv:*a איחר
iv*״ »ז ױנער, זײן רום i י*חר ד*ס 

 אי ױעלען *ראינער8 זיין -װעט1921
 םעכ* j״t 25 ל*קאל אי ji* 22 <*קאל
*לע ס״ לועלבע י1’אי ױני*נס, טיגע
^ '*y די סײ |1א ס־טנלידער; * :yv אינ־ 

נאטת הענען וועיעז טערנע׳טאנאל
זייז. ט*לץ

 קאםו־ די פרעפע, סאוניאליםטישע ךי
ױניאנם. די און ניסטןןן

 ס*־ pvjks אוגזער איז נא?אגט, װי
 סיטפא־ איזזרע אין yoyna *יאליסטײעע

«»jy די נ*ל׳ןו^ױסטי׳». ׳טטארק P־* 
 די ח*נען ,Kpnyo* אין ד* סװיסט^

iv v’^ n a די ד* ז״ן Bר׳*Bטyהער 
jib א״נער עטיזם.1ס*ו דעם jib אגי רי 

 ארײנ־ איז ניםטען1ק*ם דיזע פון םאטינס
 זיי ימי*נס, ארבייטער די אין «»רריננעז
 לויט זײ ןyטאלטBנעי דאז און צונרעבען

 jib תורח דער jib D’pnpn פרטיס «לע
 װי אזױ אינטעמא^*נאל• דריטען
 ױני*נם נויאי׳שע ;רױסע די iv *נער

 ?*טוגיס־ רעy;ז1H יזענען אpריyאט אין
 *לע זײ רינטען ״jvrsipiv נארניט טען

 נרױס װי *דער ?ליין וױ ,nino ז״ערע
 אידי־ ס*ר די jyiyj זיין, גיט ז*לעז זיי
 ױעלנע ױגיאנם, סא^אליםטי׳שע שע

 ז*ל — “״פארמערטם דער נאזונדערם
 פולער רער וועחןן נעגעגען ד* אידם

 אן כויען, 1געה*לפע ח*ם — ?תדיט
 רעכט טיט סעג ער מעלנע םיט ארנייט,

שט*לאיר¥ן.
 אויף אײן ניט «1א *לט6 נאטייליד,

oiro » ס*־ גאנצע די אז נעדאנ?, דער 
 tit* *מעדיט^ אין «רעםע ^אליםטישע

 1זײ ז*ל )“ערטס1*רו8״ דער רםyנאז*נד
 ני*ן־ברע•1י דער טיט טאנדען6אײ;פאר׳
 ס*מוניסטעז. די jib טאקטיק כערי׳ןןער

”j ניט ה*ט זי ׳!)ױײנט. זי *נעד p 
 סענ׳טען, די *ט jyiyj ז*;ען iv וו*רט
 אונטערצונרא־ פאלדך * סאנען װעלכע

 קען שװייגעז אזא ן1א ױני*נס. די נען
 pjid א ארייננרענגען אימי^ן אין ד*ך
jib * ,די ױייל אז חשד voyn אין איז 

 דא• נאלשעװיםטיש, םינאאטיען איחרע
on ׳ זי כיתpits די ׳טא;עװע׳ בסילא 

עיv•רינ  דערפאר נרעכעד. ־ ני*ז1י yייי
דער jib טייטנג, אונזער יט1ל עס, איז

 vviwi די *ז װינטינפ״ט, נחןםטער
6» iyn Bpynju*o ji* ,vovm*ר* 

w ivn,״ jypipo’n* jy^ t̂ גאנ׳ן מיט 
yi^p •טיר ג״ט, *!יייפלען מיר דמרים 

 דער רעגען ׳ד*ל א נ*ך עס זyרה*לyױד1
 אונזערע 1V ״פאדװערטם״ jib עטעמנג

 טישונ־׳דיג• ;ע־וען *לט11 עס ני*נם.1י
 *לט11 ערטס"11״פ*ר דער jvii ח׳שיק,

 Djypy« פראנע דער אין ט1טינ » אויף
 נדי רy*נ ניסט¥ן,1?*מ די טיט האלט¥ן

 יעדער רyoי1H זײן ז*ל ׳שט׳«לו» זיין
 זײן |y;*t ״פ*מוערטם" ידער מוז םלאנע,

 דענ״ סיר נ*ו, חרyט װ*רט. ׳טטארסען
jvp, נזער1א פון פלינט די איו עס אז 
 1V3V *ן אויפ^נעחמען yoרעD רyvנאנ

 נ'*ן״נרעכער.1י די גענעז האטף ניישען
 דער מיט באחאנט voyn די איז זיבער

 אין העו׳טט מ*ם מוחות^םי׳שעני׳ש,
 ד*ס און ני*נס,1י נזערע1א jib טאנכע

 נטער־1א נעפעתרליןי מירהליך איז עם
iv׳yvyis| אי דעם איןvדי מ*טענט טיגען 

viivivw • מני*ן עקזיסטירעגדע iv
mro.

םעחןם. װלאדיטיר
פיח• מגדיסטישער באתאנםער דער

 *ג־ גyט רי איז מעדעם װלארימיר רער
ivpipvj או,11 ׳*רפ, 1גי אין פמי זײן מיט 

 אי״ אויף ;yנ”ארנלB ניט מעט ער ינ1א
*ײט. vלעננער * פארנלייבען מעט םער,

 נג1נאגלײט דער אין פרױ, ז״ן און ער
jib .רעם 1אי נעמען זיינען נורעװיטש דר 

 ער אי; )אינטעמעש*:אל דער jib *פים
 א נעםאכט אלעמען אוגו אױןי ה*ט
 אלץ נ*ר א׳ז ער איינדרו?. נוטעז זעהר

 טאכט נעװען, »י כונדיםט, דערזעלבער
 ;עג־ א איז ׳ױ אז דעם, iib סח־ ליין ניט
 נים יף1א ח*ט און כאלש^ױזם, jib נער
 יעחאנען, פ׳ליו jyiyn םייטנג יכע1ח קילן

 איצ־ דעם jib מדער ניים שטעחען מעלכע
חסלאנד. אין רעזשים טיגען

 ה*ב¥ן סיר ײ*ס סימטען, «*ר ד• אין
 יס•1א נעקאנט ניט םיר ה*נען פארבראכט,

 זיכער איז װ*ם איעס, איהם jib םאו־שעז
jib אונזערע פאר אינטערעם נרויסען >mv 

 iv גיכען אין אבער דענסען סיר זער.
 נאנץ איחם מיט תרכרעדען זיף ענען?

 איכערנעבען נאכחער ד*ם און נרינדליך,
 איכערינענס ,נערענטינסײם״. רי תרף
 *נ* «ױ םאר *לייז נאלד םעדעם מעט

 iv זינען אין ה*ט ער ריידען. iv ינעז1ח
 רעדנער אלס שריינער, אלס טעםיג זײן

 אלם שיעטער, צייט ערvר1P א אין ,11א
 א שיילען ױאס ענינים, אלע אין ער1ט

 ארנייםער. אידישעז jib לענען אינ׳ם ראלע
 טעםיגהײט ז״ן םיט אז ח*פען, מילען טיר
 װעט רעדנער אלם און יםטvכלי1B אלס
 נמײ די רעבטפערם־נען םאלשסענדינ ער
 רי אין נעניסט ער d*u יע,vטא1רע■ סע

דער איבער קרײזען ארכייטער אידישע

 מינשען מיר װעיט. אידישער אנ^ר
 אטע־ אין חנא נתף הארוױנען א איחם
 גרױסע פאר טענליכלײטען די װאו רי?א,

 אויפ־ פולטוד, jib לדyB oyn אויף ארכײט
 וױוס־ זײנעז Iי*vאt’ארנאנ ן1א ?לעחנג

ט.vאוגנאגרע; ליר

םייל. א םאר זעהט און װײל א אויף גאםט »
 א^ט זיר נעםינט אםעריפע, אין ד*,

 שריפטשטעלער ענכלישער נארירטער דער
 טשעסטער־ .p גילנערט חומאריםט און

 ■yn מעלכע לעקטשורס, האלט ער סט*ן.
 םאםע די iib כאזונט געװעהנליך רען

 •py< זיינע iv פרייז דער װייל רײכע,
 זײנע אין נמיםער. נאנץ א איז טשױ־ר

rv אזױ ער איז טשורםPVל 'ii איא״ 11א• 
 ד*ס שריפטען. זײנע אין י11 ד*?סאל,

 yiyo'o פילע נאר ארוים ז*נט ער חייסט,
 רייכע די אז םארםע, אזא איז ארחייט¥!11
 פארדייען. jyj*p עס זאילען טעכטיגע ן1א

 pi׳* 1ני אין לע?טשור ערשטער זיין אי|
 נע1?ל אנדערע םילע >װױשען ער ה*ט

 פאלנענדען רעם אמיסנעזאנט yלyBנ”א
 פעטרי? jib װארט ד*ם אםת. ניטער¥ן

 טױט״ *דער פרייתייט מיר ״ניט חענרי
 טשעסטערטאן און כאלאנט. ̂ואויל איז

 םאלנעגדען דעם אויןי נעםאכט ה*ט
:נירוש

om װ*לט העגרי »עםרי? ״װען m
 באזיד א מאכען jik פבר jib שטעחן6י1א

 ער מ*לט לעבערינע, די jib לאנד דעם אין
 אייג־ פיל נעםאכט .װארשייגלױ העכםט
 נע־ גלייך װ*לט ער געדאנק. זײן פאכער

םויט״. דעם םיר ,;יט :ז*נט
 מ*ט טעג, ■*ר די אין אז א«נים,

 ין1ש ער ה*ם ד*, איז טשעסטערט*!
 »עלכע פוייווייט, דער jib אז אױםגעפונען,

 אזא םאר נעראלטען ה*ט חענרי «עטרי?
 דעם אין איז םענש, םאר׳ן םתנח נמיםע
 I״p נאר בראװע און פרײע די jib לאנד

סיטז;יט*.
אבער... כונח, גוטע א

 נעהאט זיכער ה*ט ארנא8ם דזשאהן
 א ארויםלאזענדי: אנזיכטען, בעסטע די

 אםע־ 1אי אנטיםעסיטיזם נענען פראםעסם
 נ•1א זיר חאבען עם ױעלכען נםער1א ריקא,

 מענער •ר*סינעטםטע די טערנעשרינען
jib ,נעײע־ װילםאן, פרעזידענט וױ לאנד 
 נ*ר און נרײען טעפם, פרעזידענט רyזענ
vim ספארנא פראמינענצען. אזעלכע נ*ך 

 אין אז עריןלערװנ, זײן אין פארזיכערט
 איינ־ ?ייז ה*ט פר*טעסט דאזינען דעם

”yv’VJ איד, ^נער K j” p ארנא־ אידישע 
 מינדעסטען דעם נענומען גיט ניזאציאן
 םון װירסונג די כדי ערשטענט, אנטייל,

ן,1א שטארקער, חאם זײן ז*ל «ר*טעםט

 איז oy אז דענפט, iv ווײל *ײײטענס,
pn* שולדיגפײם 11א פליכם די jib דyר 
rנ' pמעלט ידישער ™jyvyi iVDipivop 
njyn jib אנטיסעמיטישע ריי  Dwyn 

n*B־׳PypyPB D.
יסג»״כע;*1א אז א׳ז ערסלעױננ די

 א•1• נרינדע, yooyB די *ן גים זי טע.
 אםעריפא אין אנטיםעמיטיזם דער רום
 אין *גער משתעת. א נאנצען אין איז

 זיר, דאכט ;ז1א לויט ,p״v דעחעלנער
 ־16נע אנט׳סעםיםיזם ד*זינער דער האט
 די מרך אנערפענוננ yPy’V’c* ױין נען

yn ip .חייפעלע דער אונםערשריפטען 
 נוט װערען װעלכע בילער, אנטיסעםיטישע

 לםי־מילי*נער1מ דעם jib *הלטvבא
 אז באריחםען, dv׳h זיך מענען פארד,
 פארפעחלט ניט ה*ט פראפאנאנדע זייער
h איחר ip v ii. נרעס- די ד*ם ראיה, א 

 פאר נעפונען ה*נען לאנר אין םענשען טע
 םראטעסט. זייער 1יס^דרי?ע1א יטיג1נ

*i עולם. נחיסער דער p, ז,1א שיינט אזוי: 
 פארפערטען נאנ׳ו א לעמען |1דערפ
 זײ• מעלכע פני, נזערע1א װיבאלר םשט.

 עולם, ביים כאליכט אלע ניט מייט נעז
 נע־ ארויםןױטרעטען טיטינ פאר האלטען

 פרא־ אנטיסעמיטישער דאזינער רער נען
*ר no םאנאנדא,  דעם. אין זיין עפעס י

 *ט טvאי כען11 װעט עולם ד*זינער דער
 אנ־ דעם מ׳ט שפריצט װאם נלעטעל, די

 אופן אזא אױף און ניפט. טיםעסיטישען
 סענש־• ן1א שעהנע נאנץ די אז זײן, ק*ן

 ז*ל ספארגא, דזשאחן jib האגדלוננ ליכע
 מעל• סאלנען, סאלנען, כייזע גאמ ה*בען

 *D'ik זוכט פראטעםט ד*זיגער דער כע
צוםײדען.

 געװיםע אוי(ן ״גערעכטיגקייט״ די
יארק. נױ גרײטער אין םטענדם

jib ן פרייטאנ דעם* jik װע־ ױײטער
 די קרינען ניט ?*נען עלנע11 די, לען

 אים;, אנדער אן אויוי ,גערעכטינפיים״
 םןבסקר״כע־ש, יעהרליכע ■װערעז צו מי
 געפ־נעז לייענען, דאך איחר מילען 11א

 װעלכע סטענדס, די jib איינעם אויױ איהר
 ארװערםײד אונזער איז *ננענעבען װערען
 ליב1צ ניט עס מיר ען1ט נעװים מענט.
 װעט ננ1צייט דער jib פרייז דער נעלט,

 ק*סט די ?ױם דע?ט װ*ס םענט, דריי זײן
jib ,כזער1א אז מילען, מיר *נעו פאפיר 

 אג־ פון הערען נעלעזען יך1א ז*ל ע1ציים
 אײנענע. נזערע1א יסער1א פרײזען, דערע
 לעזערינם און לעזער אונזערע בעטען םיר

 זייע־ דעם אױױ מאכען iv אױפםערהזאם
 ים-1א זיי םאר ה*בען װעלכע םריינט, רע

 די לעזען צו נש1װא דעם אמ*ל נערריפט
 נזעחן1א jib מאנכע יי1 ״נערעכטמפייט״,

 מיטנע־ אםטםאל נז1א עס האבען לעזער
 נ־1א פון עם מ״םען םיר װי און טיילט,

ערפאהתננ. איינענער ןער

 (שעיליעטא;)? שמרן מיכעלזאהן׳ס פואפ. אױף מענשען רי זיעען גרויס ־זד

ליא. ק. דר. םון

 די םון חסתם מן שוין וױיסט איהר
 ■ראשע״ אמערױןאנער אן אז צײטוגגען,

 אינסטרומענט אזא ערםונדען האט סאר
̂יך איז עס װעלכעז םיט  םעסטען צו מעג

 האט ער און שטעדען, די םון גרױם די
 כעטעידוז שטערן דער אז אױסגעטאסטען,

 זון דער טון גרעסער מאל מ^יאנעז איז
 אונזער םון גרעסעד מאל טדילןאנען און

 #ער ?אגט שטערן, נײער דער ערד־קוגעיע.
 אונזער איז איהם מכי אז גרױס, אזױ איז
 א װאס פיגטעלע א וױ גדעסער ניט ערד
 קרא־ וױיסען א אױף איבער לאזט םלי;
 האבען (שיציגען ״נדויל״ אידישען א םון גען

 בײדע וױי< גדוילים, אידײטע האילד זעהר
גרויס). זעילבען און מין זעלבען שון זייגען

 אז אײך, זאגעז צו נױטיג ניט איז עס
 אױסגעמאסטען האט װאש יעגיגער, דער
 דאך איז דאס איד. א איז שטעח, דעם

 הײסט ערטטענס, זעלכסטםארשטעגדליר.
 דען װער צוױיטענם, און םיכעלזאהן. ער

 א ניט אויב שטערען, די צו כסדר <ןױןט
 דער אױוי ארוגטער סוקט גוי א איד?
 און שטעהט ער וױ זעהן וױל גױ א ערד.
 נעחן צו ליעב האט גוי א נעהט. ער װאו
 ער אײדער און בריק, זיכערען א אויף

 אײ זײן סריהער ער זױל שריט, א טאכט
 באדען םעסטען האם עד אז גערצײגט,

 לופט א איז אכער איד א פיס. די אונטעד
 עחער.rשטערז א הימעל-מענש, א #םענש

 איהם בײ ערד. דער אין ער האם ערד די
 ״העכעדע די הימעל, דער עיהר דער איז

 אױסבױען זיך קאן מען װאו ספערען׳/
 עטחער־ און יופט־שלעסער שעהנסטע די

 מארטגײדזשעס אחן לאטס, אהן •אלאצען
 אין שלעפען װאס טענאנטס אהן איז

 דירח־ די זײ ״רעיזט״ מען זועז שאודט
נעלט.

 ניט יד. כיאחר בלױז איז דאס אבעד
 דא װיל איד וואס אױסען. איר כץ דאס

 אויכ »ז וואס:. אט איז אױספױזחגז
 אױסגעטאסטע־ םיכמלזאחן׳ס ■ראםעסאר

 אוםגעלוםיערט אזױ איו שנמרן נער
 וואס םענשען די ?ײנעז גדױס וױ גרױס,

וױיסם, איחר וױ איחם? אוי* זיד מפיגאן
א פון פטארא*ומוי־ n נחופיד יואס

 וױ חויד, די םוס 7 םענשען זיך געםינען
 װעלט, א םון מענשען די זי^ טוזען הױך
 מאל םיליאן טויזענד צעחן א איז װאס

V ערד אונזער וױ גרעסער
 האבען מ׳דארןי םראגע. שװערע א

 אויסצורעכענען אויף יןאפ מיכעלזאהן׳ס
סראביעמעס. םאטעסאטישע דיזע

צום אז, אויס: רעכען א נאר גיט
 שגײדער־באם, א םון בויך דער בײשפיעיל,

 דער אין אנגעזאמעיט האט ער װאס
 אין איז פראפיטירער־צײט, מלחמה-און

6 יארק נױ x 6 x  זעקס חײסט, דאס ,6
 און ברייט די יארד זעקס לענג, די י#רד
 אזא מח גחיס װי הוץ־, די יארד זעיןס

 יענעם אױוי זי^ טרעמבויד באסישער
 קאן עס אײו םון ׳ווער V שטערן

 נע- ניט מעהר דארף אויסרעכענען, דאש
 אוניװער־ יעדער װײל מאנטלען, קײן הען

 פרא• איס אויםכאפעז איהם װעט זיטעט
 מאטעםא• און אסטראנאםיע סון פעסאר
טיקס.

נרױס וױ פראבלעמע: אזא אדער
 טעאטעד־קרי־ א םון ענדהארצות ,ד איז

 ערשײנט װאס טאג״צײטונג * םון טילער
 עם־ די אז שטערן, יענעם אויף

 צײטונג טאג יארהער נױ א םון הארצות
 אז גתים, אזוי איז טעאטער״קריטמןער

i זײן געטאלם ניט גאר שױן קאן גרעסער
 אז :זאדאטשע אזא אײך נאט אדער

 ברינ״ הײמישען אונזער םון ססאנדאל דער
 וױ חיגזעל, זיבענטען צום ביז שםעקט דעל

 ברינ- א םון ריח דער נרײכען מוז װײט
̂יזם,  אוים׳ן אם זיך שפילט װאס דע
 װי מעהר ניט איז ײאש סװײוס, שטערן

 דער פון גרעסער מאל טיליאן אכט *ז
_ # >' ערד

 בא־ קאן שיאוססאכער, א״ה םיז ווער
 חוציח, דער םון נרויס די רעכענען

ן א פון ע ש י ד ו $ ם צ ע  פאעט ל
 איהר אײדער V שטערן יענעם אױןי

 פראבלעמע, דיעזער צו דך נעחטט
 ציםערען: פאלגענדע וױסען איחר םוזם

 פוז פאעם מאדערנעם א פון נרױס די
 7 םיט םוס 6 ארום איז נראדזוײ איסט

 טאיאגט pn ®ון נוויס די אינמשזנס^
m «. ר «ח שיײ מגחןרססםוי נחיס די

 גע׳בשיל׳ט לןערפער, זײן םון גרויס די װי
 אונוױסענהײט, זײן םח גרויס דער מיט

 טויזענד 487 און םיליאז צוױי איז װעלכע
 »! םון אונװיסענחײט װי גרעסער מאל

 רע־ איצט און רעװרעגד. אםעריהאנער
,אלײן. שױן כענט

 האםםײן אמעריקאנעם אן אין אז
 אױסרעכנוננ, סטאטיסטישער לויט װערען,

 און מיליאן 92 ביליאן, 76 ארויסגעזאגט
 \ויםיעל טאג, אײן אין בלאשס 644,382

 יואם־ א אין ארויסגעזאגט װערען ששרים
 צוױי אין שטערן יענעם אױף פײן
 27% און טינוטען 59 שםוגדען, 4 טענ,

i סעקונדען
 א אין זיך געםינען ציטאטעז װיפיעל

 דר. א פון ארטיהעל קאלומדיגען צװאנציג
 צוױי א אז שטערן, יענעם םון קאראלניש

 דר. ״טאג׳ס״ שון ארטיקעל קאלומדיגער
 אין און שורות 250 ענטהאלם קאראלניש

 ציטאטען דרײ זיך געםינעז שורח יעדער
שריםטשטעלער^ גוי׳אישע דרײ פון

 ״שריפטען״ די האבען לעזער װיםיל
 אויפ׳ן אז פלאנעט, םיכעלזאהן׳ס אויף

 םון צאל די באםרעשט פלאנעט ערדישען
V 2% לעזער זײערע

 לײװיק פאעט דער װעם גויםיס וױםיל
 אז שטערן, מיכעלזאהן׳ס אויפ׳ן שאםען

 ^גולם״ זײן האט בראדוױי איסט אויןי
 םאראידיאטעװעט און פאר׳גולמ׳ט שוין
 ליטעראטור־מבינים און ליטעראטעז אלע
 הײליגער א מיט איהם םון רײדען זײ און

 דראהא״ םון סלאנים ױאל װי ציטערניש
? צדיק כיטשער

 סאציאליס־ אםעריקאנער דער אין אז
 50 װאסערע זיד געסינען פארטײ טישער

 לינקע פארטײלאך, און •ארטײען טויזענד
 רעכטע נאר און יינקע נאר און רעכטע און
 זו״ אז. און געםעסיגטע און םיטעלע און
 מוז פארטײען שװאדריליאן וױםיל םון טא

 פאר־ סאציאליסטישע די באשטעהן שוין
? פילאנעט מיכעלזאהן׳׳ס םון םײ

 סאציאלער ערדישער דער האט עס אז
 אזוי און םיל אזױ גענוסען חנװאלוציע

 הערקריכען צו יאחרען םיליאנען פיל
wrar יאנג וױ רוםלאנד, סעגסואצ כיו 

סאציאלער דפד גפהסצז

V אטעריקא דארטיגע די דערגרײכען װעט
 א אויף נײס־לןאפ געװײנליכער דער

 אידישעד היגער א פון םראנט־פײדזש
 הויף די ארשין דרײ קארגע איז צײטונג

 פראפארציאנעל גרעסער אלץ װערט און
 שטעלט נײס. דער םון װיכטיגקײט דער צו

 ״קאפ׳' דער איז גרדיס װי :פראגע די זיך
 )1 צײטונג טאג םיכעלזאהנ׳ישער א אין

 אי־ )2 און V נײס געװײנליכע א איבער
 סענסא־ א איבער )3 ? זנות־נײס א בער
 איבער )4 גנדפראצעש? א װעגען ציע

אן איבער )5 >' קעםטעלע א אין נײם א
 רעדאק״ דעם װעגען אדװערטײזטענט

 לעק־ א רײזע, א ױבילעאום, א טאר׳ס
i בוך א אדער טשור

 חשבונות און םראגען אלע די אט
 םאר״ צו אינטערעסאנט זעהר זײן װאלט

 וןלאוסםאכער, ברידער אנו, עגסםערען.
 מען צײט, סך א איצט דאך האט איהד־
 די פון ארבײט די ניט הײנט דאך רײםט
 — גיט דאך ״ברענט״ סיזאן דער ׳הענט,

 שטע• די איבער רײב א נאר זיך גיט אנו,
 א זעהר איז רעכענען קאנען צו רענס.

 אר־ יעדער ארבײטער. םאר זאך נוצלינע
 חשבון, בעל גוטער אזא זײן מןךןי בײטער

 אהן חשבון דעם מאכען זאלהאגען ער אז
באלעבאם... דעם

 א חשבונות יענע זײנען טאמער נאר
 מיר יואנען םארםאאגטערט, צו ביסעל
 רעכען־פראבלע• אנדערע אויםנעבעז אײך
לםשל: לײכטערע. און אײנםאכערע מען,

 םי״ אויף מילחטות די זײנען גרויס װי
 םיליאנען װיםיל Y שטערן כעלזאהן׳ס

 םאר םילחמוז א דארט זיך צױזט יאהרען
 14״ מאיל ביליאנען װישיל ? דעמאקראסי

 פרעזײ א ארויס דארט לאזט פונקטען״
 זײנע םיט דאן זײ םארשװעכט און דענט

 געדבאםבעס זויםיל V הענט אײגענע
 הארמאטוי דארטיגער א אויסשיסען קאן

 םארהונגע״ קאז קינדער און םרויען װיפיל
 בלאסאדע? דארטינע א טויט צום רען

 םען קאן םארה פוילישע טריליאנען װיפיל
 און דאלער? דארמיגען א םאר ?ריגען

ע• ו ו ו צ םארק ביליאנעז וױםיל מיס
די דאלצר אזא פאר צאלט ג י ג

דארםעע
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רעאקציי דער pc ןה
זעלדין. א. פגן

נקכ די
 קאביגעט ליעג דעם םון טאלען דאס

 גדעסע־ א טך א פון איז םראנתרײך אין
 פ*ױ געװעהנליכע די װי וױכטיגהייט, ראו

ען, <יםישע ם  האם םראנתרײך וואס ^יזי
 מלחםה. דער פאר איבערגעלעבט *פם אזױ
 גצװען געװעהגליך זיינען *קריויםען׳׳ יאגע
 אײן װאס אינטריגען, םון רעזולטאט רער

 נעגען געםיהרט האט פאליטישענס נרויע
 הילןי דער םים צײטעטױיז צװײםער, דער
 אין אבער רעגירוגגען, אויםלענדישע סיז
 דער געװען ראס איז פאלען םעהרסטע רי

 קאנ־ און אײםערזוכם דער םון אויםררוה
 םינאגציעיע םארשיידענע די םון קװ־מנץ

 שפילען ױאס נרווען, אינדוסטריעלע און
פראנצױזישער דער אין ראליע גרויסע אזא

**ליטיס.
 קאביגעט ליעג רעם פון םאלען דאס

ער האם  אהן שױן קרידס א געשאםען *נ
עי גענזענםיסלעך.  ארויס איז תריזיס ד

 א םון װי אינטערנאציאנאלען, אן םון
 מעהר שוין איז רא כאראקטער. לאקאלען

ע װעלכע םראגע, די ניט רוי  םינאגסירען ג
 קורצערער אדער לענגערער א אויף ז*ול

 רעגירונגס־מא־ די עקסםלואטירען װײלע
 איז דא אינטערעסען. איהרע פאר שין

 באגרענצ־ צוױשען םראנע די געווען גיכער
 א משונעח; אוטבאגרענצטער אדער טער

אי צי — םראגע  היס־ איצטיגע ביז די ז
שע  פא־ אויסלעגדישע םראנצױזישע מעוי

 זאל און זינען םון אראפ אינגאנצען ליטיק
ך םאר געםאהר א ווערען  דער פאר און זי

ט, גאנצער  איז עס װי זאל זי אדער װעי
ף אייסהאלטען  םון גדענעצען די אין זי

שער רער םארנונפט.  פארלא־ פראנצױזי
 אײם, זעהט עם װי אבער, האט םע^ט

 און לורס ערשטען דעם פאר באשלאסען
 אױם׳ן איצט םיר שטעהען דעם אראנק
 גע־ ה״םטארישע גרויסע זעהר םון עוועל

*עהענישען.
י , ו אי דאס פאראדאהסאל ז  קלינ־ ניט ז

 פראגצױ־ דער אז אוים, אבער זעהט נען,
 רע־ סך א איצט איז פאריאמענט ןישער

ױ אומגעצאםטער און אקציאגערער  די ו
 אױף איצט שטעהען װאס •אליטישענם,

 ליע; דער אז ״אױם זעהט עס שםיץ. רער
 װאם דערםאר נאר געםאלען איז האבינעט

 גענונ, רעאקציאנער געװען ניט איז ער
 צױ געגוג משוגע און גענוג שאװיניםםיש

 רעארוציאנער־שאװײ די פרידענצושטעלע;
 פארלאמענט. דעם םון געםיהלען ניסטישע

 אלטער דער פון װידערהאלוננ א איז עס
 םארניכ־ װאס גולם, דעם םון געשיכטע

ײז טעט  פראנצויזישער דער באשאםעז, ז
 נעװארען נעשאםען איז גוים •אליטישער

ײ כדי פאליטײטענס די םה ײ זאלען ז  װי
 פאליטישע די אנהאלטען סאנען םער

 םון ארויס אבער ער איז איצט סאבט.
 די פארניכטען צו דראהעט און ^אנמראי

געשאםען. איהם האבען װאס יענינע,
 זיך םון נקמה :עםם רעאהציע די
אלײז•

 טיט לאנדאז נאך םאלגם אומזיסט נים
 אין ענםװיקלוננען די אינטערעס גרויס

 דער פון צוקונםט די בלויז ניט סאריז.
 ענטוייק־ די םון אפהענגינ איז א:םא:ט

וועלט. דער פון צוקונםט די נאר ׳<ונגעז
 װעלכער אויױ ׳פרא:ע די איז טעכניש

 גע־ נעשטרויכעלט איז לאבינעם לי: דער
 רעכירוגג די זאל צי ־— נעװעז ווארען,

 אדער שוין אינטערפעלאציעס ענטםערעז
 פראנע די אבער איז םאקטיש ^אפעטער.

 דײטש־ מיט םאדשםענדיגוגג א — נעװען
 דײטש־ פון צוגלידערונג א אדער יאנד,
 בא־ גוטע רי פון םארםזעצוננ די <אגד;

 איטאליען, און ענגלאנר מיט ציהרננעז
 דער זײ. מיט ברוך אפענער אן אדער

 מעהר נעװען איז אויס, װײזם קאבינעט,
 וועה־ פ׳ימםיק, ערשטער דער צו נענײנט

 פארלאכד^נט אין מאיאריטעט די רענד
צװײמער. דער צו גענייגט מעהר איז

 אין פראגע פאליטישע הויפט די
 — איז מלזזסה דער זינט םראנקרײד

 א־־ום ׳אקס דער איז דאס דײטשלאנד.
 םראנ־ גאנצע די זיך דרעהם עס וועלכער
 די פאייטירן. אױסלענדישע צויזישע

 רענירוננ פראנצויזישעד דער םון אונאה
 רעזול־ דער הױפטזעכליך איז רוסלאנד צו

 די דײםשלאנד. פאר מויא דער םון סאט
 די םארזואס מאםיװ הױפט דעד איז םויא

 אז נים דערלאזט פאליסײז םראנצויזישע
 גלײ־ צו אוז זיך צו הומעז זאל דײטשלאנד

זיך. צו יזוכיעז זאי אײראפא אז צײט גער
פראנצוי־ אלע זיינען זאך אײז אױוי

סוף. א אהץ און שיעד •
 םראגען, אלע די טױגען װאס צו אבער

m אםילו עגטפערען צו אונסעגליך איז עס 
 וראס גדונד״פראגע, ערשםער דעד אױף
 אױס־ אנדערע אלע די פון םאםע זײ איז

װאס צו נעםליך: םראגען, נעדעכענםע
a. נײע ענםדעסען איבערהויפט םען «י 

 עס וראט װיסצז דארף וחןר ? מעמזען
 כױיל בײיאן טױזענד הונדערס ױך נווט

 האנען םענשען װען קעפ, אונזערע וויסנר
 אסות ד׳ אײנצנע זײ׳עדע נים צום^ל

m גים  a m •
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 ניט — אײניג ■ארטייען בורזשואזע זישע
 קוטען זאל דײטשלאגר אז דערלאזען צו
 םריהערדיגען חנם םארגעתםעז און ויך צו

 גע* האם זי װאס װעלט, דער אין פלאץ
 װע־ וײ אויב טלחטה. דער םאר האיטען

 דײטשלאנר כײ אויםמאנען קאנען ניט לען
 אויוי ױינען װאס םלחםררקאסטען, אלע

 דער םון געווארען ארויםנצלײגם איהר
 םראנצױ־ די װאיטען םריםי, װערסאלער

 געװאלם ױענעםטענס פאליטישענס זישע
 און איםפעריע. דײטשע די צונלי-דערען

 םראנצױ־ די גענוםען זיך האבען דערםון
 בא־ סעפאראטיסטישע זיש*אינספירירטע

 בײערן אין װי דײטשראנד, אין וועגונגען
 די פראויינצעץ. רהײגישע די אין און

 םעג עס װײט וױ אױוי אבער איז פראגע
 רעגירונג םראנצויזישע די ערלויבען זיף
 איבעררײסען ניט דערבײ און געזזן צו
 װאס םעדים שװאבע גאנץ אויך אזױ די

 נצװע־ איהרע סים םראגקרײך םארבינדען
םלחפה־שותםים^ זענע

 דײ איט^י&נישע די און ענגלישע די
 ענםגעגענ־ אן אננענומעז האם םי״אמאטיע

 זיין, ס׳קאן פראנקרײך. װי ר«ורס זעצטען
 זײנען לענדער די םח דיסלאמאטען די אז

 םן־אנ־ די װי װײטזיכםיגער און קליגער
 איז דאס אז זײז, אויך אן)ס׳ר צויזישע.

 און ענגלישע די װאס דעדםאר, געװען
 װעניגער האט דיפלאטאטיע איטאליענישע

 דײטישלאנד, םאר האבען צו םורא גרונט
 אבער םאקט דער םראנצױזישע. די װי

 לענ־ צוױי די םון סאליטיקע די אז איז,
 צו רעקאנסםרוהציע, צו איצם צילט דער
 אלט־װעלםליכער רעם םון באנייאונג דער

 \ועט װאס זאך א האנדעל און פראדוקציע
 םון סטאםוס דער זמן כל אוממעגליך זײן
 לענדער אײראפעאישע גרעסטע צוױי די
 זיין װעט דײטשלאנד און רוסלאנד װי

אוםבאשטיםט.
 עס איז דוסלאנד אנבאלאננט װאס

 די — םראגע, פאליטישע הויפטזעכליך
 םארשטענדניס א צו קומעז צו יע םראגע
 םארשםענדניס א צו קומען צו ניט אדער
 אם־ װאס רעגירונג. פאװעטען דער מיט

 שוין טראנע די איז דײטשלאנד באלאנגט
 שטאנד־ דעם םון קאביפליצירט. מעהר
 דאס א*ז איטאליע; און ע:ג־זא:ד םוז פונקט

 דועה״ פ־אגע, םי:אנצי;לע א הױפטזעכלץ־
 שםאנד־ פראגצויזישען דעם םון רענד

 — פראנע, טאפעלטע א דאס איז םו:קט
 הינאנציעלע. א א אר; פאליטישע א אי

 םאראיגטערע־ פראנהדײך איז פינאנציעל
 ביז דײמשדאנד פח ארויסצוקריגעז סירט
 זי איז פאליטיש און פענינ לעצטען דעש

 אז דערלאזען, צו ניט םאראינטערעסירט
 שטארק װערען װידער זאל דײטשלאנד

 דרא־ קאנען װידער זאל און מעכםינ און
 אין העגעמאניע םראנצויזישער דער הען

אײראפא.
 םענדענצען ענםגענענזעצטע צוױי די
 נאך גלײך קאנפליקם איז געקומען זײנען

 וױײ וואם אח ױאםענשטילשטאנד דעם
 פאנאנדער־ םעהר אלץ זיך זײ זײגעז מער

 דע־ די פונהארע־קלעםנסא, די געגאנגען.
 מ׳לע־ די לעצטענס און שאנעל־מילעיאז

 געשטאנען זײגען רעגירוננען ראן־ליעג
 םון פרינציפען הויפט בײדע אױף םעסט

 ארויס־ — םאליטיס פראנצויזישער דער
 מעהר װאס דײטשלאנד םון צותריגעז

 פאליטיש זי האלטען און שאדענערזאץ
 איז זאך אײן אבװאהל אימםאטענט.

 פון אדויססרינען אויב אנדערע. די סותר
 שאדענערזאץ איז םעהר װאס דײטשלא־נד

 מעגליכ־ די קריגען דײטשלאגד דאך רארף
 זי אזיב רײכמימער, פראדוצידעז צו קײט
 פראדוצירען צז מענליכקײם די קרינעז זאל
 זי װעם — קרעדיט לרינען זאי זי אויב —

 און שטארקער פאליכדש ווערעז דאן
 לײכט אזוי זײז ניט שויז װעט יךnםראנק

 די קנאפעל. אונמער׳ן זי האלטעז צו
 נע־ יתריבער זזאט פאליםיק פראנצויזישע

 לאוורירעז צו אויפגאבע שװערע א האט
 אבער מידערשפמכען, צוױי די אט צװישעז
 םי־ זײ איז עננלאנד םול דרוח דעם אונסער
 צו נעײעז געצװאוננעז רעגירוננ לעיאן
 זײט פיגאנציעלער דער צו הנחות סאכעז

 פון חשבון דעם אויף פאליטיה דעד םון
פאליטישער. דער

 דעם פון װערט דעם פון פאלעז דאס
 דעםי־ זואקשזןנדע די נעלט, פראכצויזישעז

 אר־ דער po םארנרעסערעז דאס ציטעז,
 אינדוסם־ דער םיז אוץ בײײסלאזילקײם

 רע־ זתר זײנען װאס דעפרעסיע, ריעלער
 אל־ אודבאשםימטער דעד פון זולמאס

 ענד־ האט י״אנע פינאינציעי״ד־ ײעלםלימר
 רעגירומ םילעחיח־ליעב די באװיזען ליןי

 און עקשכות איהר אביסעל אפצושװאמז
 דער אין נעםעז צו אנטייל אײנשטיפעז

 אויוי האנםערענץ, םינאנציעלער ברוםילער
 םים וחןרע: דיסהוםירט דאדף עס וועלכער
 lip עס גרײם ײי עהספעיטעז דײטשע

 שאדענערזאץ, דעם פון סבום דער זײן
 צא״ צו בכח זײז װעם דײטשלאנד װאם

 םילע״ די האם צושטיםענ ד• צאי־־ילע*.
m ?עהר נעגצמן דעגירומ דײךיליעג i

w  o rw  r m* ס ד וי מי יי ו ז ו ט י ז י

 אום־ װאקסענדער דער צוליב אז כערצײגט,
 פון יאזיציע די איז לאנד אין רוהיגקײם

 אז זיכער אזוי נים גאר רעגירונג דער
 אפ־ וױימער ערלויבען קאנען זיך זאל זי

 פינאנץ אגגעװעהטאגםע שםארק די לײנען
םראנע.
 צו צוגעקומעז מיר זיינעז איצט און

 — גולם םאליטישען דעם םון ראליע דער
 איז פארלאמעגט דער יארלאםענט. דעם

 לײדענשאםמען די אין געװאיעז געבארעז
 האט זיג דער זואס פאר׳שיכר׳וגג און

 בורזשוא־ פראנצויזישע די ארויםגערוםעז.
 זינ, םון םאר׳שנור׳ט אזוי געװען איז זיע
 דער פאר זיץ יעתגן םארלארען האט זי אז

 אלץ כעגלויבט האט און וױח^ויכקײט
 הא־ פאליטישעגס כיטרע געניטע, די װאס
 פאליטישענס די םארשפראבען. איהר בעז

 בײ אויפטאנען םארשפיאכען האבען
 די םון ״םו״ לעצטעז זיעם ביז דײטשלאנד

 נענלויבט. האם זי און לאסטעז םלחמה
 אזא כיאכען צו םארשפראכעז האבעז זײ

 כיעהר שוין זאל ד^יםשלאנד אז םרידען,
 האט מען איז ״נעםאהר״ קײז זײן גים

 דער איז װאס בורזשואזיע, די געגלויבם.
 פראנצויזישען דעם םון מײל גדעסטער

יע־ םאר געשטיםט דעריבער האט םאלק,

 די גצםאכם חאבצן װאס האנדיהאםען, גע
חהיי־ דער און פארשפרעכוננצן גחנססע

 ערוועחלט אי? צס װאס גזנײעז, איז טאט
 פארלא״ רעאקציאנערסטער דער געװארען

 געהאט ניט האט םראנקרײך װאס מעגם
יאחחגן״ םך א שױן

 תדק• מם דער געסוםען איז איצט און
 װירקליכסײם דער םון דר<ס דעם אונטעד

 יא־ *ןורצזיבטינע אזעלכע אפילו זײנען
גע״ און םילעראן וױ ליטישענס
 ■שרות. אױף אײנצוגעהן געװען צװאוגגען

 איגנאנצען ערלויבען זיך ניט ?אנען זײ
 ערלױכען און עגגלאנד םים איבעררײסען

 םארשםעגתיס א צו קופען צו אלײז איהו־
 פראנק״ װאלט דאן װײל דײטשלאנד, םיט
 נאנמר דעד םון געװארען איואלירם רײך

 כלויז רעמנעז געהאגט זואלם און װעלט
 רעאקציא־ אזעיכע םו שםיצע דער אויןי
 מאככד און הלײנע זעהר דערצו און נערע
 און אונגארישע די װי רעגירונגען, לאזע

 רעאקציע די אבער זײנען. רוםענישע
 שטעתט נצשאםען אלײן האבען זײ װאס
װענ. אין

 פא־ םראנצויזישע די םיז םאנבע אויב
 זיך איצם ררעילען זיך וועיען ליטישענס

 פערזענ* פאר רעאקציע דער מים באנוצען
 ארײנשיזד האנעז זײ װעלען צייעקעז ליכע
 אחן אװאנטורען גײע אין םראנקרײך פעז

םװי. א
 האן סציע רעא םראנצויזישע די אױב

 זי —־ צושטערען אבער זי תאז בויעז גיט
 צױ אײראפא גאנץ ארונטערשלעיעז קאן

אפגרוגט. אין םראנהרײך מיט זאםען

שםעדםעל״ ״םוזיקאלישע דאפ
̂זען 3 אין ערעםא8א ליאװ. ל. פון םוזיק םאםאשעװסלי; באריפ «ון אק

ראסקץ. רעי פדן

 אין מען האם ביז קײנםאל נאך
 גע־ ניט טעאטער )אידישע יארקער נױ א

 גוט און אינאניזירםען גוט אזא וזערט
 ״פאר־ נײער דער אין װי כאר, :עשויטען
 שטעדטעה׳׳, מוזיקאלישע ״דאס שםעלוגג

 טאםאשעװסקי׳ס אין איצם געהט װאס
 ארקעסםער דער און כאר דער טעאטער.

 סא־ די פאר מעהר אױס דא זיך צײכנען
 דערפאר, ניט איז זיאם און ליסטען.

 גאי־ סאייסטען, גוםע פעהלע; עס װאס
 גע־ אנ;עשריבען אזוי אי־ז מוזיה די װײל

 :ענעבען װערם םארצוג דער אז װארעז,
ארקעסטיגי־. דעם און כאר דעם

 םדז פארפאסער דער ליאװ, ל. הערר
 שםעםעל^ ״םוזיקאלישען צום מוזיק דער
 נוײ דער מיט טוזיקער מאדערנער א איז
, צו מעהר גונג ע י נ א ם ר א ז  װי ז

 א־כעסשרירע: זײן ע. י ד א ל ע מ צו
 מא־ ארע אין װי און אינטערעסאגט איז

 שטארק רא ווערט ארקעסטוײרומעז דעתע
 פי־ די #אבאי די הארפע, די אויסנעגוצט

 אויף באסון. דער און דעל־פיטשיקאטא׳ס
 אויך װי ניט, פעההען פלײטע^עפע^טען

 נע־ עס ײעלכע אין קליפאקסען, שםארקע
 װינם־אינטמדוםענטעז. אלע אנטײל מען
 אפםמאל אינטערעסאנטע, זיך באלומט עס

 מװען י.*אלט װעיכע מוזיק, אריגינעלע
 זי הערמ מען ווזנן אנגענעהם, מעהר נאך

 מיט׳ן םארבינדוגג אין נים באזומ-ער,
שםעטעל״ ״םוזיקאלישען

 די װערמער, די ליברעטא, דאם װײל
 שםעטעל״ ״מוזיקאלישע, םיז פאסירונגען

 װי װעניג, אזױ מוזילן דער צו זיך פאסעז
 דאם װערטער. די צו זיך פאםט מוזיה די

 אויף דזערם— :קאנםראסםען צװײ זײגען
 װעלט א אין ארײז איהר פאיט מוזיק, די

 בור־ טאלאנמלאזעז וױצען, ביליגע פון
 פאג־ וועגען םראזען ליא-־־עמדיגע לעסש,

 אנדערע אח שסד אכםיסעםיטיזם, ראכיע:,
 אי־ י־חםנות, װעגען רײדערײען ^נאבעלע״
 רײדע־ די װ. אז. א• קונסט דעאליזם,

 לאנכ אומענדליך לאנג, זיך ציהעז רייעז
 צוזאםע:געשטעלטער נאכלעסיג דער און

נשמה. די ארויס נודיעט םעקסט
 ״דראמא־ די זיך ענדיגען אם אבער

 דיריגעגט דער און לײםםרננען״ םיש?ו
 האנט. אין שטעקעלע דאס װידער נעםט

 וואגנערישע עםליכע זיך דערהערען עס
 אן זיך הויבען באלד און טדאםעטעךרוםעז

 פון באודעגוננען די צוזאםענצזםלעכטען
 פארבי־ םארשײדענע, אין םעלאדיע דער

 סא־ דער װען אםילו הארםאניען. נע
 ן א בלויז דאס איז זיגנט, ליסט

ם נ ע ם י נ א פ ם א ק י — א  ד
ע י ד א ל ע ם ־ ם ם י ו ט ה ר ע ו  ו

ו ם א ד ה י ם ע ג ן ס ו ם ם ע  ד
ר ע מ ס ע ס ר כאר. םון אפטשאל איז א

 אײך םאר *יז 1אײ זיד הערט איהר
 געווענ־ קײז נים •ויז ראם אז קלאר, איז

 קײן נאר אםשר, אפערעםעךםדזיק, ליכע
 ידאס זײנען ניכער ניט. אפערעטען־םוזיס

 אבערא־קאםיק, אן םאר פראנםענםען
 הױ דער ihl צונרײםוע א אםשר, אדעו־,

 ך$ןל עס װאם אאערא. אידישער טענדער
 איז אפערעםעךםוויק סיק — זײן ניט
 אלע די זיעען זואו נים. םאקע דאס

 1ריסםח» וחנםעס םים םאנץ־םעלאדיען,
 גאנ־ ועך אנגצזאאס וחנרט עם באוחנגועען

ir בײ קערפער מר tr m  pi ודצגמר 
אאזגרעסםע!
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 אויםנעםען, םעהיי סך א געקענט װאהטען
 אוג־ אזוי געשפילט גיט װערען זײ װען

 הזגרם זואלס דער ערטרעגליך־צוצױגען.
 םאר־ װערט און װאלס א זײן צו אויןי דא

 אפשר, ״איז װעלכע תםלה, א אין װאנדעלט
 אן אין גאר זלערען, צו אנגענעהם זעהר

 אפערעםע!• א; בײ ניט םלאץ, אנדער
פארשטעלוגג.

אםשר, געװעז, איז צוקערבערג מאדאם
 אריײמד זיך האט װאס אײנציגע, די

 פענ־ טרויערעי^לירישע, איהר אין פאםט
 געזוגגען האם זי ראלע. טימענטאל״זיסע

 אוים־ אלײן זי האט דאבײ געםיהל. םיט
 שווארצער דער אנציזזענד. זעהר נעזעהן
 איהרע גום; גאנץ איהר פאסט פארוק

 געשםאקנו.יל; אוז רײך זײנען טואהעטען
 זי אבער עלעגאנם. שעהן, פיגור איהר
 און געזרנגען צוםיל אביסעל שױן האט

 רעם םון סוברעטעךלידעל דאס אפילו
 םאר ניט גאר זיך פאסט װאס מאטראז,

 צו־ איהר אײך אז טעטפעראמענט, איהר
געוזארען. געטײיט
 ברענענדיגער לעבעדיגער, דער פאר

 גע־ ניט גאד כמעט איז װײסםאן בעסי
 חוץ א ביהנע, דער אויױ טאן צו בליבען

 לאפטיױ גלענצ/גנדע איהרע באװײזען צו
 אן םון שטעל גאגצען איהר און מען

 נע־ ראט זי אפערעטעךזינגערין. אמת׳ער
 די םיט נעשאסעז אלסלען, די מיט פיהרט
 נע־ נים זי האט טאן צו אבער אױגען,

 צו ערלױמן זיך מען תאן װי xװא האט
 ראלע¥ א אהן סוברעטין נוטע אזא לאזע;
 פאר־ אוטזיםט גאנץ איז ״פעפ״ פיעל אזוי

נעגאגגען..• לארען
טװאס נ ג ^  די דעקאראצימם, די .

 מען מוז קאסטױנ׳עז, די און באלײכםונג
 ערנעד, נים נזןװעז זײנען זײ אז צונעבע̂ן

 די טעאםערם. בראדװײער פילע איז ײי
ע כ י ל ר ע ס י ו - א א מ ש ם י ו  א

 אויםםערקזא^ מיט שטעגדיג איז ג נ ו ט
 מאםא־ אין נעװארען דורמעםירודם קײמ

 הינזיכט דער pw טעאטער. שעווסקי׳ס
 איײ געותז טאסאשעװםדןי באריס איז
 געהאלםען האש װאס ערשטע, די םון נער
 ״אױסצוגרײ זיר טעאטער אידישעז דעם

 לױכ, א דערפאר איהם קומם עס נען״.
אנערקענוגג. און

 בארים איז צײט דערזעלבער צו אבער
 די םױ אײנער אויו געװעז ם^טאשעװסתי

 אידישע ד*ס *אויסצונרינען״ ערשטע
 זיײ גײםט אינערליכעז דעם פון םעאטער

 איכד יענע ארײנגעבראכט oip ער נעם.
 ארײס הוקם וראס ■וסםלױים, נעלומפערטע

 און שסעםעל״. ״סוזיקאלישעז דעם םוז
Dip אין אםילו ערלױבעז ניט זיך סען טאר 

 אנ- דער א*ז דאס װײל ןןפערעסע. אז
 פארוױס־ גײסםינער פון םויט, פיז הױב
 םדי־ לעבעז, דארף אפערעםע אן און םוננ,
 װיצינע, סרעהל׳כע, דאס אלץ, םאר הזןר

לעבע. לײכםזינינע אויך ײעז מאריםזג׳
 אקםדײ אוימנדערםאנמע די חוץ א
 דא״ די באטײליגט אויר זיד האבעז סעס,
 לוסי בלינדע), (די זימל, םדידא :םען
 נאנץ האבען וועלכע םינקעל, בעלא את

 באײנ״ נעטאנצט, און געזתנעז חז׳עוודיג
 חאמן עס ; אקט צוױיכמז איז #דצרס

 און שאפירא נאלדע באםיילמם אויך זיד
תשייקאכסאז. ומנדיצםא
ר זײ עזצוױש מ  Dim ומםיאחמ מ

מ םימי ויך י ר י ון5וד ווױםמצײמנם מ
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 ספעציערער דער
װענען רופם

 צענטער דעם פון קוםט רווי נײער »
 באװע־ ארבײםער אמעדיקאנער דער סיז

 <ײ• אװ פעדערײשאן אםעריקאן די גתנ.
 װע״ ?אגםערענץ ספעציעלען א רופט באר
 אין לווגע ארב״טעד איצטיגער nn גען

ל«גד.
 לייבאר אװ םעדערײשאן אכערײןאן די
 די אוי(י אגקומען נעםאהר גרױסע * תהט

 חאט כאװעגוגג שאפ״ ״*■ען די יתיאגס.
 פלוצלונג א אלס ארױסגעוױזען ניט זיך

 םארשװינדענדע שגעל און אנגעקומענע
 גוט דורכגעטראכטע, א ס׳איז ערשײנונס

 נ«י טע ,ה נ־י; רײן או או-ס״עפלאנטע
 װע־ אגגעתאלטען װעט זי און וומגוננ.

 םיט װערען און,געטריבען איטער רען
אימפעט. מעהר אלץ

 איז באװעגונג שאפ״ ״אפען די װעל
 קרייזען פילע איז מען האם ענטשטאנען,

 אז גערעדט, באװעגונג ארבײטער דער םון
 ״סיזאן״ א אגנעפאגגעז זיך האט דאס
 אני־ װעט באװעטגג גאנצע די און אזא

 זיך האלטען עס װי לאנג אזױ האלטען
 גע־ א סיזאנס׳/.• ״אממריקאנער אלע

 ;מארק פון אראפ — און ״בום״ א שרײ,
 װאס באװייזעז, זיך װעט נ״עס עפעס
 א ;״פאבליק־מאינד״ דעם צוציהען וועט
 אזױ ארויסקומעז. װעט ״סטײל״ נײער
 גע־י מען האט אזױ געםײנט. פען חאם

 פיה־ ארבײטער באקאנטער א און רעדם.
 גע׳לץ׳• םאדזאםלונג אײן בײ האם רער

 ״אפען די װערט טאקי דערפאר אז עוועש,
 ״אטמריקאן אמערופען בארועגונג שאפ״

 ״בום״ א אי? עס אז חײסם, עס פלעז״...
 — איז רעש א טוטעל, א אטעריתא. אלא
פארשװאונדעז... ;אױס

 םאל. דער געװען :ים איז דאם אבער
n געסוםעז איז באװעגונג שאפ״ ״אפעז 
 אױסדו־וס םולער דער איז און זײז צו
 פון שטרעבונגען און װאונשעז די פון

 אר־ די מאכען צו שװאך קאפימאל גדױס
 איהר גאנצען אין און באװעגוגג בײטער

מעגליך. נאר אויב פאתיכםען
אײ־ אװ םעדערײשאן אםעריהאז די

 איה־ םיהרצר די איז אײז דאס זעהם באר
 ווערען געזאגט םוז עפעס אז םיהלען, רע
 געזאגם— ארבײםער די םיץ נאטעז אײ
זוערע^ ן טא גע איז עס זואס אויד און

 פעדע־ אםעריקאן די יא. — זאנען
 זא־ שעהן זעהר הען לײבאר אף רײשאן

 דעקלארא״ און רעזאלוציעס איהרע גען.
 תרעםטיגען םיט םאל אלע הלינגען ציעם

 זײנען אױםרופען איהרע און פראטעסט
 סע־ פראקלאמאציעס. םײערדינע מאל אלע

 רעד״ זעלטענער א איז נאמפערס םועל
 ער. שרײבט ,אזוי רעדט ער װי און נער
 מיט אויך איז קלאננ מיט פאטהאס, םיט

הארץ.
אמערי־ די װעט עפעס זאגען אלזא,

 אין און לײכאר. אװ םעדערײשאן קאז
 אויס״ זײן אויר געװיס װעם זאגען דעם

 הונ־ םון קומט װאם ׳צארן געװעהטאנטער
םון כעם םײער״שפריצעגדער ;זײן געריג

 נארישע אזא אםילו טאלאנטפול שפילען
אפערעטעךפראפעסאר• אן װי דאלע,

 דיט אױך איז בערענשטײ; בערנארר
 איחם געהעריג. װי געײארען, אויסנענוצט

 צוױימען גאנצען דעם אויסנעקומען איז
 אנשמאם זץ*, הרימעז און זיצעז צו אקט

 באריהמטע זײנע םון פאר א לײםטעז צו
 קריגט אקט דריטעז איז בלויז נוסערען.

 האסיש װי װײזען, צו מעגליכהײט א צר
 קאענסטע די נאר האם ער ווען זיין, האז צר

מלעגעגחײט.
 געבוירען װי איז ראזענשטײז סעמױעל

 האם ער אויך אבער אפערעםע, דער פאר
 זינג־אוךטאגץ״סע־ פאסענדע די ניט דא

 לואיס און ראזענמאל באריס לאדיען.
 ״םודהאלי־ אין אנטײל אויר נעטען גאלד
 קא־ םין דירעקטאר דער שטעםעל״. שעז

 הערר פון געװארען געשפילט איז בארע
 מיט זיכער האט ער נאטאנזאן. םש.

 ראלע זײן װעגען נעמראכמ ציריח םרויער
, טײדשצ׳/ ״אונגארישע אין

 זיך האט טאמאשעװטקי באריס הערר
 שטע- ״סוזיקאלישען אין באטײלינט אויך

 — נעשפילט ניט האט ער אבער םעל*.
 םיוד געדרעהם, אזוי גלאט ?יך האט ער

 אײ־ זײן אין הײמיש גאנ? זיך לענדיג
 ביה־ אײגענער זײן אויןי טעאטעה גענעם

 נעפיהלט צײט נאנצע די האט איהר נע.
 הײן גיט און ט, P א ם א איז ער אז
 אק־ דער זײן דארף עס װי ט, ק ע ם ע

 גע• האמ איהר ם. י י פ ש ײאס סיאר,
̂ד אז װאיהט.  פיז אדא?ןריזהי ער װעח באי

 דערזעלבער, p?' ײעט ער און ביהנע דער
 דער אויןי געװען עדשט איז װאם

 קליי• דיזעלבע םראגען װעט ער ביהנע.
 די• שיך דיזעלבע פ״־יזי־, דיזעלבע דעי.

 װאס ״םראזע׳', די כלויז שטיטע. זעלב״
 אנדערע, אן זיין וחזם רײחח ײעינז ער

גאטאנ- םון ״•ראזע די םײלוױיו אסשי

ל, אװ .s א. ױ m קאנפערענץ
לאנר אץ לאגע ארבײםער דער

לאנג. ח. [IB גלדאגקןן). (*»י<נז

 *ונעחטןן וױ< סען װעםען פון אײנןם,
ovav. װאס cm יײנען און איחם; 

 אינע״ »| םון נאתv ארויסגענרױזטע איז
נארטען.
 יאגע *י«טיגע די ד*ף איז דאס *וז

ד ארנייטער אפעריקאנער רער אץ ײ׳ ני
 • סון»ורנײטסל«וזיגקײט חונ;עייג <ונג.

 סונדא״ איחרע רײסט פען װיי< געםאל^,
 m און נאטרינען און ;*רויס מענטען
 *וזטגעני׳טען אי/ן ח*ט ד וױי< נענארט,

נעגלוינט. מלחמח־י*חרע׳ די אין
 אסעריקאן די זועט ם י ו ו ע ג

 איונט ?יינ^ור *וו םעדעריי׳ע<ון
cviv און ׳עעחן ׳עטארסעס. און ׳טעהגעם 

 — אנער טאט אין ;■״״ראר אין יטטאדה
 נא• ארנײטער די וועט טאט אין י», ;ו,

 ניט נא־ vv:h; א אלס v אדנזע. װעמנג
 ניט יאד קען זי שעיזנתייט. פײן זײן
איז. זי װי ׳שעחנער זײז

̂וגען, הען װיל מןן אז וױיא, ̂ז א« מע
 פיז זיז אמת׳עז דעם איז באוועמנג א

 םיר אטעריקא. אין ניט טיר ה*נען װארט
 ;^רנאג־ואציא^, א־ינצעלנע ח»נץ,׳
 ׳ןויענטע, און גוטע קלײנע, און גמיסע

 איינגעחאיטענע, און קאשפם־לוסטיגע
 «וכער רעאחציןונערע. און פ«ורטנעשריטענ«

 מ־ט גאנץ, און נעאײנינט נאװעגוננ, א
 מע־ באיעט־סטע און צ־עלען בא־טטימטע

 ראס — אילען די דערנרייכען «ו טאדען
נ׳ט. מיר ה«בען
ה *<טע אן ׳פוין יאר איז עם  רי זי
 םעחד אםער־קאן דער פון מעלח הױפט

 און אויט^וכאמיע די <יינ<»ר, «וי ריי׳ע^ן
 *ננע׳ןןלטסענע די ױאם םרייחײטעז, די

 הויפט איחר pm האבען, ^ורנאניזאציאנען
 •אגעםײנ־ שײן ניט«ו אלזא איז חסרון.
 טלז*, וו*ס, כצל. אםת׳ער ק״ן הייט,

 ?אנםערענץ א פון ערװארטען סען קען
 דער »ין איז װ*ס נעזעל־פאםט, א פון

? גיט אפט1געוער״ סיין אםת׳ן
רײד. שעחנע —
I ויין װעט רײד שעהגע און

טראגיש. 1אי שעחן
 גרויסער איזטיגער דער אין װייל

 גאנזוע רי זיך אנטולעיוט קריזים־צייט
 סערעויײ אמעריקאן דער סו( טראנעד׳ע

 חילםס• טראנישע איחר לײנאר, *װ ש#ן
^ פיי ^זיג

 נאר חי<פא*ז אויס זי קוקט אםשר אוז
 װעטען איטינראנטען, די אונז, — אונז
 אין אריינ«ואװעכען ויר שותר איז עם

 דעם אין און נעםיחל אמעריסאנישען דעם
 טענען *מערײואנישעז, דעם דןנימן, ארט
אמעריקאנידרם... ווי זײן מיר

*רביי־ אסעריקאנער די דאך ה«ובען
 אסע־ דער איז גלױבעז נאנזען ױיער טער

 אלע און ל״נ*ר *װ פעדערײשא ריקאן
 י1אוי *נגעשפינט זײנען חאפגונגעז זײערע
 ארנייטער *מעריקאנער די און איהר.
 פאר־ חיאפצאז זייז iv אויס ניט הוסען

 קײ־ע ניט אײר זעילען און צװייםעלם.
 נ«• זײער אין חיאםלאזינפײט טראגישע

 1אי מעטאדען נייע היין און וועגוננ,
 א־נדוסט־ יעם באהערשעי iv מארש ײיער

ו זיי זוכען יענען ריעיוען י  די ניט. ײ
 *וםרירענשטע־ זײנעי מעםאדען איצםינע

 פאר *וםרידענשנתלענד און זײ• םאר אענד
 נא• די וועאכע *יאען, די אויר זיינעז די

 ■ערעספעהט־װ. *■ין ה*ט זייערפ ײעגוננ
 *״ ק י ר v ם א די אנבאאאננם ײאס ױייא

 ם. א. די נאפרידינט ארבייםער ר ע נ
 אינסטינקט. רעװאלוצ־אנעדע; ױיער ל. אװ

 די 1אי אמעריקא, אנבאלאננט װאם ווייל
 מיט מעכטינע אײנצינע די ל. אװ .ם. א

ארנאניזא־ ארבײטער שלאנפנדע אעבען
ציאז•

 ערװארטען ניט דעדפאר דארןי מעז
 איצטינען דעם םון אאזינגען נייע תיי[

סאנםעחמץ. ספעציע׳לעז
 אױ יי. א א־ים־נמר ושר ײאם אל«ז

 ארויםזאנען מסתסא װעם קאנםעחמץ ל.
 אוינ אז סטראשענע;, א א־ז לאנד, דעם

 אונ־ די און אנהאלטען וועט רעאקציע די
 ווערען ירעסענדער ײעאעז טערדריקוננען

 וועלען מאנארכעז אעדוםטריעלע די אוז
 די עס װעט דאן װערען, חוצפה׳דינער

 וועלען זיי pit דערצארענעז ארבײטער
 *ופרידענ* ניט ויך אאייז ייניאנם טיט

 װערןן סקםטרים ײמיעז זײ שטעאגז;
לאנד. דעם דאן װעה — און

 קאנצע־ ארבייםער דעס אלזא בעסער
 פיין זאא ער אז זעהן, און נעבעז ס־עס

 בעסער ליידעז. ניט ארבייטםאאזינפייט
 אמאנידרעז זיך םריי ארבייםער דעם

 נא־ בעס׳ןר »יז מןהר “זאי ער ,אז אאזען
 שארפער ער װעט אנתזרש זײז. שיצט

פייאען. זיינע מאכעז
 טשתשא קאנפע־ענץ ישד ײעס דאס אט
.,זאנפ

 ארביימס־ דער כײס סאז ײאם אבער
פראבאעםי אזינהייט4

פו• אין אני״!«*א:ע‘' א דא״ איז דאס
? זינעי ר**ידע• א״ א•• אעז

יו האכען ט, j«**ד פון פיחר*־ די ז t

 אי;ד«טרי<לע נױם נאראטען אװ
 א׳נדזשי״ אינדוסטריעיע pM עיוספערטען

 חןם דתקרעפט־נען װיל טען און דר«ן
 אינרוסט* א־צטיגע די לויט אז גןדאנק,

 י1 ר א ד יאנד אין אומשסענדען ריעיע
 זאל און זײן ניט ארנײטסיאזיגסײט פײן
 ארנייסס־װאר הירצערע א נאר מען

 אדנייט זײן אודאי ימן פעסטשטעלעו,
אלעטען. םאר

 געזעלשאםט׳ם די חריגען צו אוס 1אי
 א א׳חר םיט מאכעז מען װעט חסכדח,
 נעזעישאפט אםעריפאנער די ״דיעל״•

 נאװצנונגעז. רעױאלוצ־אנצרע םײנט האט
 חס — חןװאלוציאי אז זאגעז, םעז װעט
געגען איז ל. אװ פ. א. די 1 חזניר פיח

mm ײנײאיוצי*«ן *יצ
פארואמט ל. אװ ם. א. די

m i\ n\ ײן
m י m י  m
*ז•׳*1״נ«)<יייו ן  lift ;טענו׳׳ען טע װ«ט

 — י)ײ«ר'■יאוץ0סא דיי׳ון אט א, —
i א«וי צוטרצט׳וןו «ס »<׳,«, טיר
 ארוי** tins װעט רצם ר־ט זאנען. כיצן

•טער־תאג׳ןר איצט, יון <«מן
׳יטיסן טיר, װאס צי, ז*ו חער -»אפט,

גײ 1נעס« «ו האנען ארנייטער, געםר״ע
.״I דיר

 m יואנפ׳דצנץ סארט זעלנער דעד
 ♦♦ין װ«ט חאנפערענצצן י׳צסיגו ניז איע
 11א פ. א. דער םו| ס1ידיטארי1א דעם אין
»'אשיננטאן. אין נענײדע, ל.

מו — קאנפערענץ א צו רוןי נייער א  א
איצטיגצ. ־ביו איע םון ווירערהאלונג א

ד׳אןלאראציפ• נײע 1אי רעדעס נייע
 װיד«ר• א אמת׳ען דער אין אנער —

פרי• די pc אפפלאנג אן אדער היאננ,
העררינע.

 נ״וחר אויןי זיף פײיועלט אםעייקא
 lu ארנ״טער די און ױעג. גל״נען

 דעטומל׳ אױף גאו א*חר געחעז אמעריחא
שיענט. ארער גוט ווענ, נעז

דוכאװסקי כ. דר. פון
געזונו ן

סיזמן. קאלמער דער

n ,סיזין, » ד»ד אןבער ®ארצנעויכטער 
 ®ארקיחלונ- און חוסטערניסען סדרח
 אויסצוחײ ויך אוס טץן צו װןס גען»
• א^יקעגיס;. די«ע ®ון טען

 חוסטען, ״יןאלדם׳/ pc סיזאן דער
 איז ענטצינחנג לונגען און בראגתיטיס

p ir .*׳שפעטער א אכיסעל אפילו ד 
 און #דאף ער איז געקוטען אבער סיזאן,

 און נעזער רױטע **הל .#װ^^ליכע ז
 שױן זיר חאוכעז םענשען פארקיחלטע

גאסען. די אױוי כאוױזען
 ציטערדײ זעהר א אין סיזאן דיזער

 םענשען טעחרסטע די #חײסט דאס גער.
 ציטערען םיעלע קעלט. םאר ציםערען

 די װײל ׳לוסם סרישע אביסעל כאוען צו
 דער מיט צוזאביען און ׳י»לט וויז יוסם
 די אריעכאיען אויך וײ װעיען לופט

 א עפענען צו ציםערען םאגמנ קעיס.
 אנ־ ׳שאי אין אדער חויו אין םענסמער

 װי וועניגער טראגען צו ציםערען מרע
 סװע־ ציױי און אונטצרװעש ««ר ררײ

 די םאר ציםערען אלע אלע, טערס.
 #י«ענען די וואס ו*עס, טוען און קעלט

 םארקיחלען. פון אױסצוחיטען ויך נ^ר
 זעצט ען, ט זײ ומוס ראס גראדע אבער

״  םארהיהלען םון געפאהד דער צו אויס ז
 מע; דאס װי סערקוױרדיג, און זיף,

 #םאקט א אבער ךאס איו אויסזעוזן,
 שײ צו זיך זוכט א״נער מעחר װאס דאס
v צען w\ אין מעהר אלץ העלט, חור 

םארקיחלען. צו זיך ער איז מנפאהר
 נאס אין םארבײ לויםט איזזר ווען

 םון אחנר אהיים, שא■ פון ווענ אוים׳ן
 באםעריןט ארײן, שא• ווין חײם דער

 באשעם״ וועמעס מענשען, די זיכער איהר
 גאנ- פארכרײנגען צו זײ צײינגט םימנג

 ?ורצאר דער אין דרױסען. אין טעג צע
 דחיסען, אין זײט איחר וואס ןױיט,
 אונ־ איז קעלט n דאם א״ן, זיף ד»בט

 חלילח ז*לט איהר װען און ערטרעגליד
 ררויסען, ואין לעגגער פארבלײבען מוזעז
 און צמעקיחיט, זיכער זיף איהר װאלט

• םענשען םיעלע םארברײנגען דאןי  נ̂ו
 שאחןט עס און קעים דער אױף טמג צע
ניט. ןײ

 גאנץ א׳ איז דערפון אורזאכע די
 כאקעגען צו זיך לױנם צס און ■שוט׳ע,

 העריער *ונזער אזוי וױ דעס, ג^ם
 אויסצױ אזוי וױ און װארים, זיו הטלט

 אין קראנקהײטען םארהיהלועס מײדען *
סיזאן. קאיטען דעם

ווא־ געהאילטען ווערם סערפער דער
 צירסוילירם ביום דאס וואס דערפון רעם

 די פארדײצן דאס קעריתר. ייורכ׳ן
 כױר וחום לופס םרישצ די און שפײז

 ארא־ א?א קערפער אין שאםם אסעמען,
 דאס פײאר. א צו צהנליך וויז וואס צעס,

 אי־ די p» בלוט דאס אן װארעממ םײער
 דאס איז קזנרפער םון טיילען נערליכע
 (צירקולירענ״ שוױמענדיג כלוט װארזןמע

 גאגצען םון כלוט־רעחרען די דורן דיג)
 די קערפער. דעם אן װארעטט קעראער,

 דער מיט באריהרונג אין קוסט ד<יט
 וחןרט און לופם האיטער דרױסענוײגער

 דארום איז בלדם םרישעס •^עקיהיט״
 אאגע־ די אגציאװארעטען אום נױטיג

הױט. סירלטע
 דורןי היץ םון םאריוסם דער אויב

 צו־ די װי שנעילער, םיעל איז הויט דער
ענע  באוט, װארעכיען ^ינ׳ח חי״י גןויז̂י

 הױט די וױיל יהאלט זיר מיר םיהלען
 צו. קדיגט זי וױ היץ, טעהר פארלידט

 א איו קלײדער א^לטע זיך אנםאן דאס
 הער־ בײס היץ די אנצוהאיט^ז פאדזוןי

עי,  זאל הײם די דאס פארהיטען איז י
 צו װאדיםיזײם סיצל צי ®אריירען טם
יופם. קאינתר אתםמער ־צר

בלויז אבצר איי איײדאר װאראםע

 װא• חאלטען צו דף מיטלען n םון אײנע
 דאט ׳זעחן צו איז וױכטעער םיעל רעם.
 ם/נחר אראחצירען ואל קערפער דער

װארימקײט,
 װערט <עועחן, שוין האנען טיר װי

 ש•״!, די םון געשאפען װארעמקײט די
 וואפ לופט, די םון און עסען טיר װאס
 אכ• וואדום סוזען מיר אטעטעןו מיר
̂ובען צו געכען טונג  נארחאפטן גענוג וז

טפט. םרישע נענוג און שיייז
 יוריע^ מייף, ■וטער, מיט ברױט
 M ^,אױטם םארינא, רײו, (וױ םיריעלס

 (װעחשא• גרינצײג און םרוכט ׳װ.) ז.
̂• חױוט די זײן דארםען טײבעלס)  שפי

 Ufa דאחי אײ^ר״ און םיש ׳פלײש זעז.
m וחנניג. עסען

 סעגסטאף און טיר ראיטען דאס
 no וױיל טעות, א איז םאחצפארט

 סאו װען ׳לוםט םרישע געגוג גיט לריגט
 תײן קען לוםט פרישע irm דאס. טוט

 דאפ אויף און ברעגען, ניט םייער
 סמ• אין זיף גױטיגט קערפער pא ער״
 nin אױף אכנד׳מדמ דט ̂וםט, שע

 מאד וױ יאנג אזױ pn סען דאחי קעלט
 פרישאר דעד אױף דרױסען, אין ליןי

 ציטעיתן די pm לוםט די און לום̂ט
 דורו װערען געביטען ̂וםט אויף דאחי

 דורכלוםטעראו און םענסטער די עפענען
י חסס* די

 דט w חרכ׳ן מען חאיף אטעדען
 אגזאנ אזא וױ קינדיש, מױל. דורכ׳ן
 מ דאס ׳םאקט י דאך עס איו קלינגם

 פוסט ov װעםעז טעגשען, מעהרסטע
 אטאסצן אונטערזוכען, צו אױס אונז

 ניט כאזאמם איז ftp די מױי. דורכ׳ן
 •וגצדא• י1אוי מעכאניזם ספעציעיען א

 ©m יופט. די דורכצוזיאען און װארעטען
 דאפ מעכאגיזס. אזא ניט האט מויל

 dtc םױל דורכ׳ן יוםט קאלטע אםעמען
 און חאלז סון םארקיחיוגג א צו דארום

יזראנקח״ט. ערנסםע אן צו אםססאל
 קלײחנר װארעטע צוםיעל טחאגען

 אורזאנאן, די םון אייגע אפט זעחר איז
םארתיהיונג, א צו םיהרען װאס

שײגמ עס סעג בלײז ערשטען אױם׳ן
*באר איז עס וױדערשימו. א ױין ןןן

 fsrp ר©ס אוױ װי םארשםעחן, צו לייכט
 אײ| חוואמען קיײדער װארימע די וײן.

 חט• שטערען ױי קעריער. בײם היץ די
 חא• »יחר םון םיעי םאריירען צו הוים

 אק זיך געפיגט מען װען רעטקײט.
י קאיט, זעהר איז עס װאו דרויהען,  ױן

 it אױן• קלײדער זײ טאהי דארום נען
 ד• אבצר וואיעס. קעריער דעם האלטען

 גתםסון n זיד געםינען ײעיכע סענשען,
 #חױו pM אדער שא•, אין טאג םון טײל

 אוםטר ווארעמעחנר א pא דך געפינען
 חױן אץ אדער שאי יוין יופס די בומ.
 די און זוםערתגע, א װאחוטע, א איז

 םראנמ, מען וואס היײדזגר, װארעמע
 די וואדצם. צו קעראער דעם האלםען

 גצגד א םאדלירעז קענענדיג ניט #הויט
 » דך זוכט ווארעמקײט, מאס גענדע

 pm שוױמן. דורף המ די םון באפרײען
 צי• אזא פון אחיס נאכהער געהט מען
 דרוימן, םון יופם שאגםער דער אין מער
 שטאימה איא קאנטראסם דער איז

 »9 צו עס םיהרס םעלע פיעלע איז דאס
םארהיהלונג.

 אר גיט דך ראטזזזאם דארום איז עס
 אי איז ציפיי׳

 א אץ נעפמם םען
pro *run ײכם גאתן>
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Tt o» !מי״ײסעז, v o v t t m  w 

o |בדט n דם. גאי־
SffoflvOM Am cffm  Font 
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in jn >י»-,
r« f li /ti ~ ״*T it  v י  ײ ׳•,^

t i  lyt^ iiyr 9 vn iy w ir*9 iiyiffyn״
11*11♦ iy i )1# tyiHH !)Mu i j j״ i n

1W 11 i f  11 jytf iTif
in t i  •*,in  /lyililiiffl yjiif 111 •n«t

1» •y f<* M Uד* •j י 1 ן י 11♦ iy««nir f  111 |Mf1 >ןן-»ןןt®it it
ia« 1 ן« •yi if i iy in  ,*v ia• 11י 
iyi<«l^ JHf fysyjiyjf ד♦
|fIff M J ff| ffl lySf |yaf

m i iysf* iyiii«j<* yt^yff S mii* יפונ
T♦1 ן»»ו •  fit j 11• ײ« iyn» יעי

^ מי י י י מ י י י ! י ! ! ? ! • * iytiy» J דעי i ' i i f i f f  iyjM»yj*f
*1*• f atyi a«a m fי״ jmi 9r• 

fi im *ns §y1 VH fMBi\״j •yvyj 1*י 
•JjfiMn• f# /••*ysiyi r t n  *♦is ■yi 

Ittn ry i fysyn *»ff -»yjijMy(f י י* *י  ײ
1 •if *yiy  ̂ nynnyiמי*עי״ 

lyniymy y v i if j, ו י  n• 1עfyיyJיf• ו
UfiliyjIMIf I f *  m  J j<|40 i l ls  lyiMH 

1*> y?niiM i yjMjM* ffti« ^yai» v• 
VI lyiKHf ♦1 fysyn *ns יידי׳^ •T 

is •fiMi lyijM^r *jyvi ען חי  ^ן
n u n i,1 ^וךfft •1S • n  iy Uf 

••♦!I *ns ly iif  t**y f i i  ♦iyn<*»yi tyry 
ns ftf sm i 111 ,tysnryj* ויו i f i״ 

mi *♦I »t f*i ziyifvyi 
M f,I  •ff1 ,nyffV ff fעי W ו  IfSti 

s iyif• 1• an  jyi״Mis •ns f1׳״t ײ 
IVinyr a ^•^♦דןר m  m u  fn ״1♦ מד 

j♦ן,י if«fs fi •y f̂f ^faf *fi• װערען 
lyiMŷ i tf ,v*jyii mi ,yiftt mii• ד ײ

r w  o*s *n t |**f •f* lysiM•ןר • וי
iyiM mi •y ,tysnays ןןף IfMv iyi 

,1M tyiMnyi is •y iy ijii fyiisyn in 
nyiyj tyfn in lysoa m i Dft *yn 

is׳••  is,*♦ ♦י «ד iry ו*נןי sin *פי ו n 
f  Tmi ,tf♦im ijp in jyifVryjfMi•» 

•iM^yiiytm lyifr i♦♦♦ net iftrnisn 
in •♦mr ywny ♦1 in 10♦ מיfn״

m  — * v n v r v v 'l  * n עד♦♦! *ns 
if  jfgjyp t*i ף*♦! ♦♦♦j■ 11,11■ 1 וןחד ♦i f 

is מז •יי׳ ׳ n.׳•• !♦♦מלע n •♦ן יײד » r 
5!♦ •n •tf^ *ns *y•♦♦׳ דע• עד•lyMjni 

• vyOMun •ssyn,!♦♦ !♦*ד 19 והיינןי/ j 
r  »ii • n  i*♦• • r  in■ ׳®i r  umiy-M• 

is ♦11 ,*n 1711 ר״חןן .I7rjyt f  is מי  יי
fu |י«11  j s r t i  Itint 1TW׳r חד♦! 

17t r  •JOW T 1I ײד p i סי ♦♦!iy 
I7ssis i♦♦! •in •f 11 op if•  f f p f y n 

 lyoynjfln♦! ♦1 is •yavnys •11 1|3יע
i♦ .^•♦♦1711 ןינ *,f i iflya 7■י•♦♦ 

•  lynys ײסי* ♦•לןי^עי vostHjys מו
♦♦•1 9 •in  /nta Vygir וימד r f n 

fii ,̂ ffl jfft tynys•^ וימד syoys T i t• 
♦•♦♦•.ysnsystji Aflya •♦a ijTlifflfs oa 
n« 1• ןימך• ns lyanfj *yi«a i♦• oy*׳ 
•oy ♦iff f♦! lyo ŷii in  • if ii ip y♦ 

ftf in  .r n o n r i  m ii m  tt'siifl 
n ,riyo♦ ,מר♦• Mff !♦••n •♦j tyy ofn 

y ,iy»tnnyom fyofiדyיy»׳•יע״ •7 ד 
/17SfO f̂i ny ♦11 ,lyjy*• yj♦♦♦ 1'iyijM 

y f̂ tf ןיזןן? tflf lysffl׳•" in מו  מ
f •♦מד *סל•  a ii oy זסד רײב%ך וןמי 

flfs •*fii fl«n iyn .ir«msoMi ״♦:• 
flfln « f̂n .•irys ^sr ŷ y0 •לײנ yi״ 

Ofr. #i n  fff ff ,ly rn jfo  e : r ײד  י
iy? ״17•♦♦»וי of 11 ,am ♦!r• •y♦♦! 17P 

in  ynooiflMi n  iyy *  flysM Mfl in ןי
•s ii ,n o sf  tn  fly ♦̂♦11 /ly f̂ii♦♦! •n 

flfln r f i i  y^yon 9 vs  lyn j *jm
fii If /lyifvrflff flyfff17 •♦• י11 •4׳W i

m  /•♦♦ys ŝyt מי m w•• מס יי y v t r
:-iy i M^f r y i i  fly flu ,jyoys s if lr f 

nom i o r  011 ,ssfj ♦♦0 j f •  ♦to • ms״ 
n4•״♦yu n  ff .•owiyj a*fii fly 7♦♦« , i r 

fln ryu• י ו י f 1יי*י מי  flti lyTfflyj 
mw״ «*y if«ys»Mi •ffl cfii ny i^ rflii

j *ff syfff ffj g p  Df r  .Of1tןך tSfj oySMy
♦♦!bomoii fn  oy flu .lysysysi 

3 ys ŷii ,fyysyo »♦0 im sya iiflf nלוי 
ly׳fŷ• מי to מז׳ ŷs in  *•ifl «sp 

f 1« נןן;מל in  /OssytfflMi eyiffs ♦a 
Sfli lysffl y*f.•׳♦ f ii ׳•y4 11 ,1מ7ל♦ •f i 
T ^ t iT •  in. מי of n י׳  iy;yii r r r״♦ 

i f  i n  ay»y iyaiy ofn ,oflyo״•♦ in 
iyt;yo a ii •ftflyfl ♦♦t m  flfln״ yu*7׳ 

y״J f̂lfy•♦♦•*• an cyrtAMn py♦♦! ♦yjf 
 י-oy ■yii Atfi «7 מז.7״?יr 7 יייד לןס׳י

i f um n  m  tf ^yt״y»r lytiy y i3f r• 
ןי . ŷ a an oy »jm0 j f ff ניןל״ ♦♦f ff 

in  lysi^Mf מ״ yfl f  in  flyflf r n״®
ff fysfff •«f flflyf ,if-fg♦ ״*sum ♦flfl ff

י ׳•ייגיוז is •1« ״onf*?y• n «»ן  יי♦♦7י
f *w oso ׳«r י  ,iyo*n flfln ana מ
ifui♦ n  ff״tn aif 17mu yatffs •׳ 

m  ysfrjm /17«♦»♦• *♦n ••ft fly* fn
17« lim M» ,lystitR♦♦• ty in מיייי

fifs lyif^f ®׳אע rsu  mm an iya iyp 
j« if  in  *♦fli •װןל iy;yu in n דעם 

a •y^f ׳?nayj fly1, •איחר חןל flysM oy 
 ןבער בןגרײפען, •u גןנץ •ifyyi 1יײ7

is flfln w ״if• י7לf 7 7י7•!♦• »m isflyfl• 
tn  07 >mi זןר8לײ •יל« is די זידיען 

yaaffs״ Mflflysn.•• גאד װערמ סען װען 
f  flf» fliryfl •jysyflflfi ר«די?ול״ •a n 

oj••♦♦ •איינער װען ננאטגות, געזןג 
is ajnp וען7ל ftf ון ׳ירײגעכץ מין• ia 
fly»MSflf, »סימל iya, װי is .סוריווײסלען 

iya ••ל•7׳ tנ«ד לונג װי ורוגע: ד♦ *ד
lyaflyi oy na, זוע• ןדבײ«ער דער ניז 
f r«fs lyflynביyoלy ,סבי״ •סרסמעגדיגער 

ן wsyo flflya yלyו ו  flyAn:ytr:f. לyoביf ו
y•r oyלa ורוגעג ך♦ ?♦ן mi קעז iya 

af ff ,lyifliiny ♦דןזיגע ד lyrsya זןלען 
yflysryr f  ,yflyoys a lyMSiMi lyjyp 

n ,ryu♦ ♦אמת, ? לעבען םיר וועלפעד •♦ן ד 
in  oy קײן גימ חןט ויחר «לענ«. וייד 

•#3,»♦♦ 11, fliiflyfl tn «דאר “if  flfln 
m וסלען i  yyn flon i yaos^fljyr n  a n* 

yH ,nלf if ly^yfler y3לy כחװו זײערע 
a»»n ♦n4 ס^ליך is לןגע? דער וזעלסען f 

flysfflj ,ױגג fly tf גיסמ גוט, ;יט פיחלט 
m ער i• ייין m i cys* ײן? mat קינ• און 

flyfl, •ײ״ «ימל? asftr ׳זײ m s נעס דער 
nysnflfr flfln •flys 11 69עטװ ןבער •m 

 קאנטרןלירען. iy:y? זיך מװ סעג׳י רyרyלyד
fia fly ,פי׳יטעחן• y;nflirsn tf דןרפען 

m דעם, פוליב לײמן ויט i  cfl♦! ofii 
סלענט.

 פור- איחר Df.ii דןס אלעס — גאלוב. .3
if♦ די ff לפ:ג«, u i זי טוט דןס םאן, ז«ל
ן sfa יעדען י  מןלט ניט, iyn יןחי. ו

 וײנגיגע ויחר בןדןרפט. ניט ויחר מען
tn ;:unsyflfriuytO’tyy ,זאל זי סז די 

iy rft׳ tf ײטער3ןר די i^ft קײגען cfii 
flyoys נfsfחלt זײער וור in  .s♦♦ sflf ןז 

ofii סעחר fly«HSflf ן ^לען♦♦? ♦;^exytrfs 
T mi די ♦ifu i עסט, בלײנען לאנ; ניט קןן® 

jnsyfMt in  yfljytn■ iyn סרבײםער -ht 
tn וען  o r  .tf^oansflf בית ול* דער 

ojrt in .ן םרײד־ױניסניזם ו  מוכמ ויחר ו
דעם, םכחז גfרעלf^ lyonfls וײעד

n ♦itf♦ װאלט ויחר f fflרfג■yברונט f 
y»u פון ו/ורח Aflfi .סיגי cfii ו:באטרע»ם 

y nלfy^yדי און לןקול. וײער פזן גס

Mflj^f♦ ןגעקלונ iy jyn חר וחנלנס ןו
****"?£! *ני ״יניג ״יי ®7 «יר לטען0ח

suys .lyssrp, 7וײ וי jytttt יי
ייילג ;?יליי יוז 17י7יו7ג װעחל* ; 1«י ״ *וטרו פולען דעם ןי♦ •ו לfpfל דע• י

1* o r  mi flflyaיג*’נו ^י* י•  ̂ ysuin o r עמאל jrnijyaoMfli lysHfפיז 
 כעי/ yif •u ןזנןןף T,N ^voipyiyy ד;ר
 11♦וני די md װערען. בןדױער• *flffl חןס
ym סו® חןלטען ןײביג זיך n כס»ט •לטזנ‘ 

 סונם f בעןys װעלען מגי u םןג טע?
 ם׳ט זיך זאל ער •ז עלעסעגט, iyfly;jn דעם

?fly♦♦• iyj>i♦ ]n רבײם? דער •ו געחםען^ 
«חקירות yssfa גויטיג p זײגען ogn 1• טו

טש. .3  גןמירט חאבען ם«ר — צײב«װי
fP’ 1פי yoaffs ד« פון ויגסטאלימגג די f’ 
i און ,23 y i r y ;0M i ♦ויגסטאלימגג ד i n 
ס, yflywf די ל  ל•״ flysMffl דער ^ױיל ^?י

ק^ר דעם •fn ?•ל p !♦♦גגעלודען רעדו i ער 
tfn ן ז  ,Offl •piflflyAoni וו^דטער flf• f ן
ofii ער ofn בועת גע£יחלט flyoM .rrya 

^עלבע ער וו^לט ד iys»na גע^ענט ד ײ  י
 •לעסעז גאד װײל ל^קןלס, yfljruf װעגען
ס די זײגען ל ^  ױי flyofopipp דער טרן ל

♦:i f ן גלײך װעניגער ןדער םעחר י  זײער ו
p כןרןקטער i .מענדעגץ , ײן גז פאר ן ו  ו

ן אױסדערמעחלטע קייגע fg:♦ זײגען  י’» ױ
i וויסטןקרןטעז װעגען םח f דרעחען ער n 

ם ®♦יגט פלעבעיער װעגט. ך♦ ווין■ ?רינען פוו
ווג־ חײסט ערוטעגס — ק. ף. און ם. •

 ״גערעכ־ גור ״גלײכחײט״ גיט גג1•ײט זער
p טיגקײם׳/ i r ,ז צײט  :♦:•yii זןלט •♦חר ן

o סטענס r .אורשי^לענדיג *זױיטענס, װיסען 
m דעם, פון i ער ly: איז נר♦* ןזי s n ry, 

u ״יײגם n, ך, בעטען םיר און♦♦• flfln t f 
y וונזער •ור לדצען1ע:מ« אוגז ^לט tf•: 

ז חערסיגקײט, n ן  i n וי• רם18לעקס׳ ולע 
o כער p n f:f?y ןגדערע אוץ :yfl:yoa:y:y, 

 װעלכען וירגענד ציחען onp ויחר קענט
ן •♦♦ך םיט מיר זײבען דריםענס, «ען.•1ג י  ו

ג־ די tf !♦♦:!ורוטענדנים, פולסטער דער  וי
ן טוט םער:ע«ןגןל י o חינזינטען אלע ן r 

ן םעסבערם, איחרע »ור מעגליגסט־בעסטע ו  ו
ז עס י  lyflyfl is פארגעגיגען f וױרקליד ו

e rfs פון flf• f ורבייטער flyflf •ורבײמע 
סדרו? אן רינס p ןבמונג ליבע, פון ווי i 

is •♦♦pAfspsp גרויסער ?♦♦ער fn : f : f l f• 
i צי f. •ויבערציעט, סיל ?♦♦נען סמ mi חר  וי

in ? f ,ז אןרײבט  ט,1ג זעחר עס םײגם ויד״ר ו
flfj ך פעחלם עס ײ  טיר בילדונג. לעyביסf ו

ז ,lytfn װילעז אײער סיט צײט. רער מיט ן

סומען_ױ_״נערעכפינןײם״8כ האן מעו װאו
̂נאל דער םון םיטגאידער די ״גערעכטיגקײט״ די באקומען אינטערנע׳ט

 אינטערנע׳טאנאא דער םון מיטגלידעד הײן ניט זײנען װאס די ■אסט. דודך
 באקוטען קאנען אן װאך די םון װעלען ״גערעכטיגהײט״ די אײענעז װיאעז און
1S סטענדס פאאגענדע די אױף ציימוגג די קוי׳םען:

ן י י א : ד ם ק נ א ר ב
סטײשאן. סאבװײ די פון עװענױ דז׳טעססא• נעבען באראך, סעם ב"

סטײמאז״ סאבװײ עװענױ אינטערוױיא נעבעז געזבורג, ס. ײ3
סטײמאן. סאבװײ סטריט פריכיאן געבעז מיכעלסאן, דזש.

: ם ע ל ר א ה ן י א
סטריט. טע111 און עװענױ מעדיסאן באגנער, דזשאזעף

סטריט. טע100 האדנער עװענױ, מעדיסאז 1626 אײזעריק, ס.
סטריט. טע106 סארנער עװענױ, מעדיסאז מילעפסקי, א.

יף י ר או ע יסט ד : אי ד ײ ס
סמריט. עסע?ס און דעלענסי קארנער נארד־איםט שפער, לואיס

סטריט. יןלינטאז און דעלענסי זודירין, ם.
סטריט. ראטגער קארנער סטריט, קאנעל כערקסאן, פיליפ

:ן י ל ק ו ר ב ן י א
סטריט. טע4 נארטה און האװעמײער גאלדשמײן, לעא

ן י : א ל י װ ז נ א ר ב
עװעגױס. פיטקין און סטאון האלעטצקי, חײמאן

עװענױ. פיטסיז און סטריט דאוגלאס מאגעלעפסקי, ח.

דער םוז ארנײטער אלע
אינדוספריע דרעס

בײ^־י זײן צו אײנגעלאדען זײנעז ״

מיטינגען ספעשעל
װערען אפגעהאלטען װעאען װעאכע

יאנואר םען25 דעם דינסםאג,
ארבײט. דער נאך גלײך

 װאס אגרימענט, דעם דיסתוטירען צו איז פיטיננ דעם סון צװעק דעד
ט דעי םון באארד דז׳טאינט דעם צוױשען װערען אונטערגעשריבען דאר* ת  י

מאנוםעקטשורערס. דרעס די און אינדוסטדיע וױיסט און

װערען געהאלטען װעלען םיטינגען די
האל װעבסטער אץ און האל בעטהאווען אץ

 קאנטראלירען זאל באארד דזשאינם דער אזוי וױ ■לעגער פאדשײדענע
װערען. דיסקוטירט װעאען איגדוס^יע ד״

ירעסע. טעגליכע די װאנדטם יײגצמאהײםעז וױיםערע סאד
,־* •

נסארד. דזמאינס סע̂י םאקאף, ק. ם.

AV- 1 ־־ -0
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פױימאג,
iy*n 1^חלן, »tn o r  p די Iffa•♦ in, 

flflya •u op pn  ■yu .וןלןן ♦••iflflysn 
IM lyflfj fytp • ♦s iflyt •win itia״ ♦•l 

flfl a pir •:yp.flfln iyn tf ,iyn«» 
♦♦•t ,flytflyn yflayfli ,y::p ,yonfls iysn 

tn •יחר  op .»yT<sys pir פ דיy p i 
 #רג♦♦״ פור׳ן גילדוונ אסת׳ע ד♦ נילדונג.

flyarfs fly•• אין ft fly tf ,oyflגרינדליד ל 
n iy:yp און צילען PM fi• iy;:i3yfl»r 

 fa• •רבײטער flyssp flyfl פון דון ♦וגיןן״
inyarflii juuyu, װי lyflfln is די m• 

pa if:♦ וויססײמן ןו״תונג, :וטער mi 
ofn ,flj^nyA ,Mflyofo װיעזםעגלױ ŷaia 

rnonyttffflfo Mtf iyMM סור ys:fa

 •lyapin flp וײן יור* •p יוניןני.
 yflya»m op 4«רנײ«ןי פוי׳ן גילדוננ פון

tyaip p ir  tn  p i  •yu.
v — טן.—ח a װייסען iy:yn ^ ל  ו

lyiyn lytffl i n  p i יעס pt •דורפגע 
a n  aoyiar • ן ײו oyflfp yflynn p• ו i 

-lyiyie flyau lyuflf• f p i  lywyiifi 
a♦♦psn״, lypjyfl v a״ iy:yu flflya tf 

.lyflHfl n  ofii p u  tn  oyfl
f m — דאופריד. \• א״ i *ns flytn 

 •yn as^ajyiyflii •yii oy ,flys^sft גןנ׳ן
ײן flysf רען״ i ו :f« f״ ly^yn p i ויחר 

:m •J^psװורום *״ lysH-n* ry ו1בל  n י
yaoffS ן •רײײפיןזען, וועגען ו •ל♦♦״ tני ו

fO yiלy»p,ז osyarfly .«♦: t :n  Pyiys,
flyu •גיט ^ז n  t f  tyatnr סאלדא״ •ליינע

•iy ? מ ,װיפילfל lysffl טיר •ysiMi ♦m 
iy;yn t:n  lystnr is ipn ry flfi ןלץ״ 

pnfl ofii• ןײ״ •sn  cfii ,nrp ♦m tn  ofii
if מיר, ען3י1:ל •װײ#ע:ס, זי♦, טערעסיר•

•y? ױעלכע ,y^ytf oלf ,♦yiflp בןאמטע די
 די ״trrtfo ״ןליינער דער ♦n בעסער״ נען

yfliyans דער פון ynoonsn, קומען on 
 פאקצ דער מעגליך. mi ,ttf Mtf װארט

cfii ,op tf ,tn ן «רײבט !♦חר י  וייער ו
tn  ,*ns די פור f  ytaffs ,זעחר זעחר 

r r**•: ,ן ?ןך ו  yflyn? p« ןלעם םוען ♦m ו
ysnyivw גאנ״ן n באזײטיגען is כוחות

p n  tyoysflii a♦: flu *flp tso .psyans 
a♦: tf ,*ft אלעס p» tyflyn •sp y : typ 

ײן iya ♦s ,iya na fliiflyfl p ן i •.:p 
an טןנען «לום נימ, ♦s װיל  yoMiy: a n• 

f לײענט !♦בלען. פןרםײדליכן : flysn* 
fטfל flyt:n מיט עדי^ריעל yan flf■ f• 

•♦♦«״. f oyלf flf״£ pms רען
n אײט p’p — מ. ר.  oy tiny: an• 

Mti ip ןyלyn בערצולײענען,  flysf oy 
מעגליך. װי גיך״

ז oy tf געפינען, םיר — .p א.  פיל11 וי
f  iy:y;iscf ̂נצען  op »f ■ןר *רטי?על ג

p r:y :y:>: ן י  flysflip f גײטונג. •yt:n ו
:r n f געװען װןלט fc־'::.ny: :n:yttt

צוקונפפ רא פאר זארנם
 אפשפ#רען און יאהרען שפעטערע די זינען אין האבען מוז פאמיליען־פאטער יעדער מענש, רעכטדענקענדער יעדער

 םאלגענדע די אנבאטראכט אין נעהמען מוז איבערלעגונג מיט מענש יעדער ן. ע נ ר א מ האבען צו ט נ י י ה
:פראגען לעבענס װינטיגע

איהרהאטאיןזינעןאײערצוקונםטאוןדיםאלשטענדי•
3 I ffl* פאמיליע אײער פון םאחיכערונג גע

אינטערעסט«ט אן עפענט
אײה םאר ארבײטען געלד אײער זאל און סטײטס, ױנײטד אוו באנק אין

a a m •אץ םױעד אמת׳ען אן מיט פארזיכערען זיך וױלט איהר ד 
איהם ברױכט איהר װען צײט א אין I ̂יפ

ה״־נט דעפאזיטאר א זזערט
םיהלען צו םארגענעען דעם האט און סטײטם ױנײטעד אװ באנק די אין

אינדעפענדענט.
* V 4• ■•׳

 אײער פון םארדיענסט םולען דעם האבען וױלט איהר *ײ <• »
i ,בארעכטעט זײט איהר װעלכען צו געלד

געלך אײער ועפאדט
- פולע באקומט איהר און םטײטם װנײטער אװ באנק די אץ

4% אינטערעסט פראצענט 4%
1ו

טעהר. און דאלאר ססו םון סומא׳ס פאר

 אקאונטס נײע אלע אױה אינטערעסט
אנוארדעם פון רעכענען צו אן זיך םאנגט

 םראמינענטעס• און מיליאנערען גרעםטע די םון מאנבע זײנען װעלכע באנה, די־זער םון דירעקארען און אםיםערס די
 אזױ ניט זוכען זײ דעפאזיטארם. אונזערע פון אינטערעסען די זינען אץ האבען נױאר?, אץ נעשעםטםטענשען טע
דעם באקומען זאל דעםאדטארם אונזערע פמ יעדער אז זעהן צו וױ אײנקונםטע םינאנציעלע אײגענע זײער פיל

פארדיענט געס־ זײער זואס טײל גערעכטעז -

פארטאגט סעװ דאלער א איז פארךיענט מעהר דאלער א
אין אהאונפ כאנס א םים יאחר נײע ואס אן פאננם

Member Federal Reserve System

Eft- ־ ־•* "
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יוניאן פרעסערס סקױרט אוז קלאזק
35 לאקאל

! ם א ז ת ר ע מ ט ױ א

נדסינגען סעסשאו ועגעלע
װערען אפגעהאיטען וועלען

אכ. אוהו 8 סעו,24 דעם יאנואר םאנסאג,
ן פיזעצער פאיזנצנדע אין

 פארװערטס אין מיטען װעט — נױארק אןפ ״אײ״ סעקשאן
נראדוױי. איסט 175 חאלל,

 3875 קאסינא, לאנדאן אץ מיטען װעט בראנקס סעקשאן
עװענױ. טע3

 דעם אװענט, שבת מיטען װעט — בראנזוױל די, סעקשאן
 219 לײםעאום, לײבאר בראנזװיל אין יאנואר, טען22

סט. סעתמאן
ײ װעדעז ספמעאעזען װעט קאמיטע רעאיןי םון סאנסטיטושאן די  בראנז־ נ

ײערען. םאוהאנדעלם װעלען טרײד פון םראנעז אױך סעידטאן, מילער

מענעדזשער. ברעסלאוו, דזש.

איז
רינג םער

 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעסטער דער
װעלם. דער אויף ארדען ארכײטער אידישער

 $1,500,000 — םארמאגט
 82,ססס — מיטגלידער
645 — ברענטשעס

 יע״ שטי*ם ריגג ארב. דער
̂םי• װיכםעען דען ̂נ  עק
קאבף, •#ליטישען ױן *עו

 דעד איז ריגג ארכײטער דער
 ווי• דער אין *עגםער קולטור
באװעגונג. ארב״טער דישער

 אידישער אײנציגער דער איז ױנג ארבײטער דער
 פאר סאניטארױם אײגענעם אן האט װאס ארדען,

מיטנליעדער. קאנםאמפטיװ דינע
ביז 18 םון עלטער אין ארײנגענוםען ווערען םעםבערם

יאחר. 45

 !אן נלייך זיך ש׳ציםם םיטנריעד, <ןײן גיט נאך זיימ איתר אױב

ד •ויס?ינ««ע נ«ד עז: זי ד ג ײן

THE WORKMEN’S CIRCLE
175 EA ST  BR O A D W A Y , N E W  Y O R K , N. Y.

בעקער ל. נארנעפ
אפפ־שען און אפסאםעםױסט

100 Lonox Avtnuo 
I P roip ic t  Avib, Bronx

216 East Broadway 
1709 Pitk in  A va , Brooklyn

סיסטוןם קלאדינג אסאלגאסײםעד
I אונטעונעטוננ קאאפעראטיװע א

סיססעם סלאדינג אםאלנאםײםעד
פלאר צוױיטער בראדוױי, 827 ־

זמהר װערען סלײדעו פרױען פ«ו דעזײנערס !נבם8פערל פיעל
 םיעל און לערנען צו לײכט

!םאדדיענען צו געלד
 אױס־ שױן ה*בען לייטע חונדערםע
 יעצם און םעטארע אונזער נעצערענט

געילד. םיעצ ויי םערדיענען
סורם א איצט נעהמט

סקןל מיטשעל
 םיסעס םרױען, פאר דעזײניגג אין
 קורם a קלײדער. קינדערשע און
 נ«ל־ a םײנט סקוחל םיםשעל אין

 געי• גרויםע און פאזיישאן דיגע
ח»לט.

 גארםענם אװ סקול מיםשמל די
 גרײדינג טיײןינג, פעטערן דעזײנינג,

 קל״דער. םרויעז םאר םיםינג און
 דעם םים יאחר 60 איבער עטאבלירם

עיםאלג. נרעםםעז

 רעזולטאטען. בעסםע םעמאדען. כעסטע סיסטעםען. גײע אײעען. גייע
קצאסען. אבענד און סאנ אידיש. איז אונטערריכם !ריװאט

כעדיננומעז. גוטע
דעמסנסטרײשאן בוסלעם, םרײען א םאר קוםט סד־ער םעלעם<ונ'רם שרײבם,

אויססינםטע. םויצע און
פרייםאג. און מיםװאר ״םאנטאג :קלאסען אכענד

MITCHELL DESIGNING SCHOOL
912-920 B R O A D W A Y  (Cor. 21st), N EW  YO nis

Phone, StujYesant 8383
Boston Branch•. 453 Washington Street, Dexter Building.

%

מײקעוס םעםפעל אןן םײלארס לײדיס
3 לאקאל יװיאן
כאסאנסםאכוננ וױכםינק

 (געװעזענע 3 לאקאל םאראײנינטען םון מעמבעדס אלע
 אז אכט אץ נעהמעו צו געבעטען דינען )80 און 3 לאקאל

עװ לעקסיננטאן 725 און סט. טע21 װעסט 9 פון אפיסעם די

סס! שע29 װ. 12 אפיס, אײן אין געםופס האכען
 ברעננען צו אויםנעםאדערט דארום זײנען מעמכערם אלע

 דעם אין דיוס זײערע צאהלען אױך וױ קאמפלײנטס, דיערע
אםים. נײעם

 האכןןן וועלעל םאכער סעםפעל און שםיק־שניידער די
 פאםינא םטיױועםענט אין בײטאג, שכת םיםינג א
םיםנלידעו• אלע זאלען םםרים. טע8 און עווענױ טע2

!םיםיע גום קוםען

3 לאהאל כאארו עסזמוםיװ ארדער נײ

. ־•'T׳״י T ׳ ' ׳;
ט י י ק נ י ם פ ע ר ע ג

 אױסער ארבײם עדיוקייש^נאל
יארק. ניו

; « י ס ן ו « > י  שי• אונזערע )
 די ח*בעז זוע<ען סיטנלידער לאדעלפיער

 ?עקםזוור » נאר הערען *נו נעלענעגהײט
 ײענע! «אװים, קאויער רזש. .cip■ םדן
 םטריגד־ ריםעראטען סקאנדיגאװישע די

 נע־ װעט לעקםשור רי איבסען. און נערנ
 רױם,1אױדיט« װחיים׳ם אין ווערען געבען

 םרייטאנ םםריט, טע16 און טשעסנאט
 אוחר 8 יאנואר, טען21 דעס אװענם,

אנענדם.
 אונ־ נענעבעז װערען לעהטשורם דיזע

 עדױקיישאנאל דער טון אויםזיכט 1טער׳
 ױגיאן, װײםטםיײוערם דער םון האטיטע
 אונ- םיז םילע צו ציחען און ,15 <אשאל

םיםנלידער. פילאדעיםיער זערע

כאד. אינטערנעשאנאל
 און טעלער םיטנלידער, זעכאיג נערך

 אונ- פאר סאריפרינען זיר האבען םרויען,
 יעצט האלט װעיכער כאר, ארבייםער זער
 בא• חויז ױניטי דעם םאר ׳צטודירען אין
 בוריט־ װאשינגטאג׳ם הוטענרען דעם זאו
 יעדעז נעםאכט ײעחןן פראבעס דעי.

 װייססטייקערס דעם איז אװענט, פרייטאנ
 320 ,40 טקוהל פאבליק צענטער, ױניטי
 אננעהן װעיען און סםריט, טע20 איסט

באזאר. דעם ניז

קאנצערטען-
 פיאסטרא און ראזענבילאט יאסעילע חזן

 פײ רוסישער באריהטטער דער נאריסאוי,
 ערשײנען בײדע װעלע״ דעל־װירטאוז,

 20 דעם אװענט״ זונטאג קאנצערט בײם
גארדען. ססװער מעדיסאן אין םעברואר,

 דע־ עדױקײשאנאל םולם אשיס אין
 איהד קענט סהורער, ױניאן 31 פארטמענט,

 װעט װעילכע קארטעל, סיזאן א לורינען
 דיזען פאר טיקעטס צו בארעכטיגען אײך

 אנ־ די און קאנצערט אויסערגעװעהנליכען
 פאר קאנצערטען, סתװער מעדיסאן דערע

ירייזען. רעגעלע די םון העלםם

 דוו־ו אויך קענען מיטגלידער אונזערע
 סרי• דעפאיטםענט עדױקײשאנאל אונזער

 בא־ זײ װעט װאם קארטעל סיזאן א נען
 די םאר •רײזען רעדוצירטע צו רעכטיגעז
 קאר״ pn ?אנצערטען סיםםאגי נעשאנאל

 םען װעט יאנואר סעז22 דעם האלל. נעגי
 ן וואנראם בעםחאװען א שפילען דארט
 סאלאיאסט. דער זײז װעט לעװיצקי מישא
 פריד־ אגנאנץ װעט יאנואר טען26 דעם
 מענ־ װיילעם און סאילאאיסט, דער זײן מ«ן

דירינענט. דער געלבערג

אידישע דיע דאס
ו « ט

עװ. םעדיםאן און םט. םע27

 דער אין שוישםילער גרעםםער דער
שיילאס[ אין שילדסרויטראלע גרעםםער

פענרואר טען3 דאנערשטאנ,
שעקסייר׳ס װערען געשפיאט װעט

זממױג פון קױפמאן דער
 ש*לדקרױט רודאלה
שײלאק אלס

 ,פאר״ אין באסומעי צו טיקעטם
 טע16 א. 7 םקול, רענד אין ווערטם״,

 בראנזװיל אי] ,הונדם״; איז ,4סנ
 סמרונסקי׳ם אין לײםעאום, לייבאר
 סט., טע13 אין עװענױ טע2 תאםע,

 םײ־ 1אי בוך־האנדלוננ, נאמינ׳ם איז
 דזשר סטויח׳ם אין בידםםאר, זעצ׳ס
 דראנ־ עישםײן׳ם אין און םטאר יעדי
םםאר. דראנ

I

9441 נחמזצרסי ון
י ■דעס לס»רו־ י

j טע23 איסם  jb h b d

am ן̂  m אפערײטארס קלאוק  f פלײס
װאםקינם 8427 טעלעפאןםט. טע21 װעסט 100 :אסים

אונזערע פון ערשטער דער

מיטינגעז סעקשאן רעגעלע
װערען אפגעהאלטען װעט

אווענד אוהר 8;,יאנואר סען24 םאנטאנ,
:פלעצער םאלנענדע די אין

 בואתױי. איםט 175 בילדינג, ״םארװערס״, — טאון דאון
 םטױט. סוטע6 איסט 62 — הארלם

 קלעיר* ניער עװ., טע3 385 קאכדנא, לאנדאן — בראנקס
פארקוױי. מאנט
םטריט. סעקמאן 229 לײסעאום, לײבאד — בראנזװיל

 כאקװעם־ דער םאר געװארען אײנגעפיהרט זײנען םעקשאנס די.
ערפמלג. «ן םאר זײ מאכען צו זעהט מ־גםגערס. די פון ליכקײט

 וזיל• ר. סאקס רירעקםאר, ׳*װאוץ, םארים
 M0 ניו. םײעו, חש־םאן םענ., .rn נער,

T»L titu/VMant 136b

i לאהאל פון עסזשסוטיװעדי
 טע2ו װעםט ססו נאך געמוםט האט אםים אונזער ב. נ.
סטריט.

&  , M

 קינסטלערישער גרױסער
ז ערםאלג

 זונטאנ און שכת אווענט, פרײטאג
אווענט און םאטינע

שראױן םאױם
איז

גארשי׳ס םאקםים
װערס גרויסע

סיעשטשאניע
מענשען) (מיטעילקלאס

ײ שוױיה מארק םון איבערזעצט נ
 טיעטעראװ אלס שװארץ םאריס

 כערטמ װאליער, דזשעני מיט צוזאטען
 א. גערםא;, <וסי און םישא גערסטין,

 סאםואילאוי, מ. רוביגסק/ טײט^לכוים,
 ליאג־ מאד. םערסויןי, ח׳ םערקויף, םאד.

וױיזעגפרײנד מוני און סשי

v?m טעאטעױ
.4345 ארטשארד טזןל. באוערי, 236

םעכ גאמי, חערי דירעקפאר. געביל, םאקס
 דראםא נײעסטע געכיל׳ם םאקם

נעשיילט װערט
 ?ונטאנ און שבת אוועגד, םרײטאג יעחנן

אװענד און מאםינע
געבײל^ מאקס

ױ ע ש ץ דז טי ש ד ל א ג
 םרענסיס עסשטײז, װיליאם יאװיץ, *עפי

 זיבעל עללע גראיער, מאד. סינהאף.
איז סינקאױ, אײב םאנע, םר.׳ לײטער אןיפ׳ן

לעפעז פון
 געביל טאקס םון אקםען 4 אין דראמא

 ר*זענבערג איזראעל םון םוזשעט
דזשײחאבםאן הײמאן םון םוזיה

ו

ן שקאגא שיקאגאן
5 און 18,54,81 ססו, לאלןאל פמ מעמבערס אלע

םארברעננען און טרעםען זיך זועלעז

נאלל יעהדליכען דדיכען דעם נײ
םין גענענען

 יוניאן םאכער סהדרם און דדעם ioo לאסאל
פענרואר טסען אותננד, שכת

געבורטם־טאנ) (לינקאלן׳ם
v אױדיטאױום, אשלאנד גרױסען אץ

םטם. בױרען װאן און אשלאנד
ם י ר ט נ י י סענם. 35 א

oojrp’p ױניאן, דער םון אפים איז און מעםבערם אאע בײ נאהוםען צו

: טערטץ צװײטער דער
די 1■י

 סא• פאר ססול רענד
וױסענשאפסען ציאלע

ך װעם אנפאגגען זי

םעברואר טען4 דעם
אגטהאלטען װעט און

a קלאס״ ״פארם־טײם נײעם
חןר איבער קלאסען און

באװעגונג. שאאיעראבדװער
 טעארע־ און פראהטישען פאר פצאץ א

ארבײטער. פאר צערנמן טישען

ווין אויסקיג»םע םעחר באקומט
י. נ. םט., טען15 איסט 7

סראוז ?
בענערס און בעחשעה

 M jd און סאםיתםיס יתיאנם, <אר
4ארגײפ ײניזון סםריקטלי
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טעטיגקײט עדױקײשאנאל אינטערנעשאנאל
־ - ־ײ; ׳ ’ •  Y

 ארבײטער אונזער אין קורס גײער «
אונױוערזיטעט

 ארי אוסער סון סטורענטען צאחל די
 געװאק• אזױ איז אוניװערזיטעט בייטער

 געגדינדעט איז הורס גייער א אז סען,
 יע־ װערעז געגעבען װעט װאש נעװארען,

 קיאס רער נאכשיטאג. 2:30 שבת רען
 מי־ היענסער םון װערען געםיהוט װעט
 ױגיװער־ ?אלאמביא םון דזיטוניאר, לער,

 ע;דע ביז אגגעחן װעט יזורס דער ׳םיטי.
 ״קרעפטען די שטודירען װעט און יאהר

 די צױױליזאציאן״. כיאדערנער דער םון
 אנא• װעלען קלאט דיזען םון סטודענטעז

 םאריטישע, אינדוסטריעלע, די ליזױען
 חא־ װעלכע כחות, סאציאלע און ראםען

 פאדגאנגענח״ט דער אין געװירקט בען
 גע• אוגזער געבילרעט האבען װעיכע און

 יעצט״ עהזיסטױט זי װי זעלשאסט
וױכ״ וױ םאריצטעהן צו גרינג איז עס

 ארבײ־י יעדען פאר איז קורס אזא טיג
 םאר• צו נריגדיץ־ זוכט װעלכער טער,

 דער באװעגונג. ארבייטער די שטעחן
dtp אונ• םון סירע צוציהען זיכער װעט 
 םאראינ־ זײנען װעיכע ארבייטער, זערע

 דער סון ענטװיקרוגג דער אין טערעסירט
געזעלשאםט.

 םאר• זיו וױלען װעלכע מיטגלידער,
 אײננעיא^ זיינען ,dtp םאר׳ן שרייבען

 עדױסײשאנאי אין זיך װענדען צו דען
 אדער סתװער, ױניאן 31 דעפארטמענט,

 דער אין נאכטיטאג, 2:30 שבת, נעקסטען
םקול. חײ אוירװיגג װאשינגטאן

 ענטוישונ־ יעצטיגע די װעגען מלאס
 עק^נאמישע צו באצוג אין גען

םראגען.
 סחריבנער׳ס מיס םון סטודעגטען די
 װע־ פארהאנדעלט װאך רי האבען טלאס

 שטאנדםונקט װיםענשאסטליכען רעם געז
 אר־ אן ארבײטס־טאנ. הידצערען סאר׳ן

 אין ערשינען לאנג ניט איז װאם טיקעיל,
 האט ״סױרװעי׳/ זשורנאל ענגלישען דעם

 םון ציטירט און ארומגערעדט םראגע רי
 פאבריקען, שטאל םון ערםאהרונגען די

 אר־ סעטס דרײ מיט ארבײטען װעלען
 דיסקוטירט האט קיאם דער בײטער.

 צו אינזשעגערען פון שטעלונג דער <ועגען
 די אזױ וױ ;סיסטעם ארבײטס דיזעד

 ״שיםטס״ אדער סעטס דרײ םיז םיסטעם
 קען דאס צו ; קאסט דאס װיפיל ;ארבײט

 פינאנציעלען ר;ין א םון ױינען זיך
 םיגןי םון ערפאהרונגען די :שטאנדפונקט

 דרײ מיט ארבײטען ועיכע1 ^עפער,
 אויף װירקט דאס אזוי װי ;״יטיםטס״

 וױר־ די איז עס װאם םארװאלטער; די
 ארביײ די אויף סיסטעם דער םיז סונג

 נוי־ עש ארבײטער מעהר װיפיל טער;
 םאר־ די ;סיסטעב דער אונטער זיך טיגט

 פאינדעסער־ די און ♦טכירות, גרעסערטע
פראדוקציאן. טע

 אץ םאמליכעז אויך האט סלאס דער
 צעוזן א םיט פאבריק ׳טטונדיגע אכמ

 לעצטענס איז עם װי לויט שטוגדיגער,
 םין נומער א איז געװארעז דיסקוטירט

 בילע־ העלטה ״פאבליק רענירונג׳ס דער
טיז׳/

 אויפעדנעװערנליד איז סלאס דער
 פון םיטנלידע• יעגט םאױ אינטערעסאנט

 סיש״ יױלעז װעלכע ׳גטעמע׳טא:אליא דער
 לײענען זײ װאס נײעם, די טעמאטיזירעז

 און צײטשריפטען װעכענטליכע די אין
 עט־ נייעס די םון קריגעז װילען װעלבע

 לע־ ׳טטיקעל טרוקענע א װי מעהר װאס
זע־^טאף.

פאליםיס. מניאן טרײד אין קלאס
 מיט אױוי נעהמט װאלמאן לעא דר.

 פאליסיס ױניאן טרײד אין קלאס זײן
 פרא־ דער ׳װעגען ציפערען סטאטיסטי^ע

 ארבײטער; אדגאניזירטע םון פארציאן
 ארגאניזירט;/ זײנען װאם םרויען, צאהל די

 : ׳טטעדטלאך קלײנע אין ארגאניזירונג
 אונגעלעדענםע צװישעז אמאניזאציאן
 אינ־ גרויסע אין ארבײטער, (״אנסקילר״)

 קאנטראלירט זײנען װעלכע דוסטריען,
 באטראכט קיאס דעד צענטער. אײז םוז

 באלריגע די אױך װי לאגע יעצטיגע די י
 ארנאני־ ױגיאן טרײד םאר אױםזיכטעז

 םאר־ יולאס דער טעטיגקייטען. זירונגס
 נאכטי״ 2::30 ׳טבת יעדען זיך זאסעלט

טאג.
 םשי• אץ קלאס שױשחענדלער׳ם םר.

 לאגייק און כאלאגיע
 דעש פון זיצוכג נעקסטער דער בײ
זינ״ לאגיק, און פשיכאלאגיע אין הלאס

 ױעט פריהטא־־געז, צעהן נאך האלב #טאג .
 װע;ען, די װעגען ^טודירען קלאש דמר
 קריגט מוח מעגשענ׳ס דעם וועלכער דורך
 און וױסענשאפט נײע אסיפײלירט- און
 א איז פראבלעם דיזע אידעען. נײע

 אײנציגען, יעדען פאר העכסנדװיכטיגע
 אידעען זײנע אי־בערצוגעבעז זוכט \ואס

 לעהרער נוטער א םערזאן. אנדער אן צו
 סטודענט׳ס זײן אזוי װי פארשטעהן םוז
 איהם צו קען מען זוי און ארבײט טוח

 אינפארמא־ נײע רי אז אזוי, *דעתרײכען
 איהם װיל ער װעלכע אידעען, אדער ציע

 אסי״ סםודענט דעם םון זאלען לערגען,
 װערען ארײנגענוםען און װערען םילירם

זכרון. ווין
מעסםצףפטע- זוכען וועט ק<»ס דיר

 אונ• ערםאהרונג איעעגער זײער םון יען
 אד.ן• דיסטיגע און םיוישע װעיכע טער

 אדײגגעהמען כעסער קעגען ?יי שטעגדען
 א םאר װאס אין איגפארסאציאן, נײע

 זײ פאר כיוז איגפארשאציאן דיזע םארשע
 אי• א פאר װאס װערען, פארגעביאכט
 דארםען נײשפדען אדער ױסטראציעס

 אז. א. ווערען, געגעבען צװעה רעם צוליב
װ.

 אץ געזנד־םראגען װעגען לעקט״טורס
צענטערען. ױגיטי דר

 פראגען געזוגד װעגען יעהטשורס די
 ?גאהטױ• רי םון גענעבען װערען װעלכע

 אינדופטריעל אװ ״כױרא דער פון רים
 םא־ אזוי געװארען זייגען הײדדעיעען״

 אונזער אז מיטגרידער, אוגזערע בײ פויאר
 אראג־ האט חגפארטמעגט עדױקײשאגאל

 װאס לעקטשורס, סעריע א נאך זשירט
 ױניטי עטליכע אין װערען געגעבען זועט

אװענט. דאנערשטאג יעדען צענטערען
ף דר.  דאי־ רעדען װעט ראפפ רודא̂י

 פארדײאוננס װעגען אװענט נערשטאג
 בראגיוסער טען2 דעם לןראגקהייטען

 װא״ ,42 סתוחל פאכליק צענטער, ױגיטי
 וארהװע/ יןלערמאנט און עװעגױ שיננטאן

װע־ רעדען װעט מייערס דזשעראם דר.
 דעם אין קראגיזהייטען עפידעםישע ען

 ס?והל םאבליח צעגטער, ױגיטי ביאגקס
עװענױ. אינטערװײל און סט פרימאן ,54

לאקאלען. די בײ לעקםשורס
 יאנור, טען1 דעם אװענט, םרײטאג

 מיטג^דער •הארלעשער אוגזערע װערען
 ח. גענ. הערען צו געיעגענהײט די זאבען
 פא• און אינדוסטריעלען דעם װעגען לאגג

 אמאניזױטער דער םון קאשף ליטישען
 אין רעדען װעט ער ארבײטערשאםט.

 צענטער, עדױלױישאגאל האדיעמער דעם
סטריט. טע1סס איסט <)2

 יאגואר, טען2» דעפ אװענט, םרײטאג
 דער װעגען רעדען כורגין ה. גענ. װעט

 אשע־ אין כאװעגונג ארבײטער אירישער
 3875 קאסינא, יאנדאן דער איז ריקא,
אבענדס. אוהר 8 עװעגױ, דדיטע

 אראנזשירט זײנען יעקטשורס דיזע
 דזשױנט דער םון אויפזיכט אונטער׳ן

 קלאוקמא״ די פון קאשיטע עדױקײשאנאל
 'טיטגלידער אלע .0 א.ק 1 לאקאלען כער
 אײננע• זײנען אינטערנעשאגאל דער םון

לעקטשורס. דיזע צו לאדען

סםיקיגג. םאנליק אדװענסד אין קלאס
 רעדנער העכעױער אין יולאס דער
 אר־ איז שוקץ, דר. פון געפיהרט לראפט,

 ארבײט, א; פיהוט און געװאדעז גאגיזירט
 העלםען פיל סטודעגטען די װעט װעלכע

 בעפאר ערשײנען דארפען װעלען זײ װען
פארזאשלונגעו. פארשידענע

 גע־י װערען קי!אס פונ׳ם כטודענטען די
 #לאנםע־ אױסצוארכײטען װי לערנט

 םארשי־ פאר ארגושענטען דעבאטען, סיגע
 אחן רעדען צו אױך און םראגען, דענע

 אינ־ און וױכםיגע װענען םארבארײטוגג
 טײל א טאנ. פון פראנען טערעסאנטע

 דיסקוסי־ םון באשטעהט ארבײט דער פון
 מיטגלי־ די װעלכע אין דע.יאטעז, און עס

 דער זיך. באטײליגען קלאס יפרן דער
 זוגטאג, יעדען זין# םארזאם*<רט קלאס

פריה. דער אין 11:30

 אױם׳ן גלײכבארעכטיגט אזױ •וניזט זײן
 יאלי• אויפ׳ן װי געניט, אינדוכטריעלען

געביט. טישען
 היאס א פיהרט דעיעאן סאייאן געג.

ג, יעדען עיז#גאשײ!ס אין  8.30 םאגנ̂ן
 ױגיטי בראנזוױלער דעם אין אבעגדס,
 און סטאון 34 סיןוחל פאבליק צעגטער,
 דיג* יעדען און נװהלין, עװעס. גיעגםאר

 זױיסטמײתערס דעם אין אװעגט סטאג
 820 ,40 סקוהל ואבליק צעגטער, ױגיטי
 תורם דיזעז אין סטריט. טע20 איסט
 עקאנאםי• צוצופאסען דעיעאן גענ. זוכט
 לאנע. יעצטיגער דער צו טע*ריען שע
 פראדוקציאן, רײכטום, פון טעאריען די

 זואארע פון אױסטױשונג דיסטריבױשאן,
 פראצעגט, באנק־געשעםטען, גמידער, און

 דיסתױ װערען קריזיסען אינדוסטריעלע
 עקא־ װעגע; ארטיתלען װאך. יעדע טירט

 די אין ערשײגען װאש םראגען, נאשישע
 אויף װעדען צײטשריפטען און צײטוגגען

הראם. פוג׳ם דיסקוטױט

 פראגען עקאנאמישע װעגען קורסען
 צענטערען. ױדטי אונזערע אין

 דעד איז איז עיןאנאשילס אין קורסען
 באװענוננ ארבײטער דער פון נעשיכטע

 עקספערמעז םעהיגע םון געגעבען װערען
 םון צענטער ױגיטי יעדען אין לעהרער
אינטערנעשאנאל. אונזער
 צעגטער, ױניטי סײד איסט דעם אן

 ער״ און סטריט פערטע ,03 סקוהל פאבליק
 און אװענט, טאנטא: יעדען עװענױ, שטע1
j צענטער, ױניטי בראגקס לאוער דעם אין 

 135 און ולײס בראח ,43 סקוהל פאבליק
 םיהרט אװענט, דינסטאג יעדען סטריט,

גע״ דער אין גןלאסען לעװין פאקס גענ.
 באװעגוגג. אדבײטער הער פון שיכטע ;

 ארומגענושען יעצט ביז האט קורס דער
 אר״ דער פון ענטוױקלו:; איז געשיכטע די

 איהר פון ע;;לאגד אין באװעגוגג בײטער
 טאג יעצטיגען דעם ביז אנפאגג ערשטען
 םארהאנ־ יעײיז גענ״ האט װאר לעצטע
 ארבײטער די pc ראליע דער װע;ען דעיט

 םאל״טישען אה אינדוסטריעלען דעם אין
 נע״ עד האט אויך ענגלאגד. פון לעבען
 םעדערײשאן מײגערס דעד װע;ען רעדט
 אכט םון טיטכלידערשאפט איהר מיט

 נעשאנאל די ;פעדזאן טױזענט ד«ונדערט
 דער װענען און מעז רײלװעי אװ ױניא;

מניאן. װאדלערס טלאנשפארט געשאנאל
 דער װע;ען רעדען ער װעט װאך די

 םאר״ דעשאקראטישער pc אײגפיחדוננ
 אז אזױ, אינדוסטדיען די איז װאלטונג

 זײער האבעז יזלנעז זv6זא ארבײטער די
 אונזעהע אינדוסטדיען. די א״ן ארט

 געלע״ קלאס דיזען pc האבע, מ״טכלידער
 האבעז ױניאנס טרײד די וואס רענמ

 און מיטנלידער, זייערע פאר געװאונעז
 ;עחאט חאבען ױניאגס די װאס טײל דעם
 אײנמירומ דעד א*ז ילאמ נאד האבען און
 איג״ די אץ פיהתכג דעכיאחר״ד-ײןזד םון

n ״אזױ וסטריען  tv לאן או־בײנמר ̂ו

 צעגטער, ױגיטי הארלעם דעם אין
 און סטריט טע103 ,7171 סקוחל םאבייק
 וױלכערט ל. א. גענ. װעט עװענױ, םינפטע

 מאדערנע די װעגען הורס זיין פארטזעצען
 הײגטיגען אינסטיטוציעס. עקאגאמישע

 בא־ קלאס דער װעט אוועגט דינסטאג
 םוגקצי• די און ענטשטעהונג די טראכטען

 קארפארײ• אדער טראסטס די פון אנען
 מא־ פאהטישע א כאדצען װעיכע שאנס,
 באלר א אדער יראדוקט א איבער נאפאל

 נױ• םאל? דאס װעלכע אין װעםליכקײט
 אזא אז באוױיזען װעט ער ױך. טיגט

 דורכ־ אויסגענוצט װערט מאנאפאל כיין
 דעם םון פרײז די רעגולירען צו אום אויס

 םאר באקװעמליכקײט די אדער פראדוקט
כענעפיט. טראסט׳ס דעם

 די װעגען לערנען װעט יולאש דער
 אינ־ הײנטיגע די םון פארשע; םארשידענע
 א־נסטיטױ םיגאגציעלע און דוסטײיערע

 אוג־ מיט באקענעז זיך װעט און ציעש,
 יעצט איז ער וױ לעבען עיזאנאשישען זער

אדגאניזירט.

 צענ- ױניטי בראנקסעד טעל2 דעם אין
 עװ. װאשינגםאן ,42 סקוהי פאבליק טער,
 מאר־ דר. האט פארתװעי, היערמאנט און

 דיגסטאג איהרע אין דאגיעלס, :ארעט
 ארביײ דער װעגען קלאסען אװענט׳דיגע

 איײ אין און אםעריקא אין באװעגוגג טער
 טרײדײױ די באטראכט יעצט ביז ראפא,

 נארזוע־ שוױיצאריען, אין באװענונג ניאן
 קלאס מיט׳ן האט זי ד־ענמארה. און גיעז

 די אמאניזאציא; די ע;ופעז7א.וי.פ
 אינ־ זײער לענדער, יענע אין ארבײטעױ

 צװי• טעטיגקײט די און יאגע דוסטריעלע
ארבײטער. די שען

 זי װעט אװענט דינסטאג נעיזסטעז
 מע־ םארתאגדלען אוםן דעמזעלבע; אױןי
בעמיען. גען

 צענטער, ױניטי בראגקסער דעם אין
 און סטריט םריפאן ,54 סקוהל םאבליס

 טעדעזא מיסס האט עװענױ, אינטערװײל
 װעגען יןורס א אנגעפאנגען װאויפשאן

 באװע- ארבײטעױ דער םון געשיכטע דער
 מיטגלידער אונזערע אשעריהא. אין גוגג

 זײ םאר איז עס ;,װיכט וױ פאישטעהעז
 דער פון געשיכטע דער װעגען לערנען צו

 אין לאנד, דער פון באװעטנג ארכײטעד
 dtp דיזען דורך װאױנעז. זײ װעלכער

 אױס־ לענען מיטגלידעד אוגזערע װעלען
 ארביײ די װארום אורזאכע; די נעפינען

 אונטער־ אשעדיקא אין באװעגוננ טער
 אײראפעאי• דער פון פיל אזוי זיך שײדט

 כאװעקונג די װאס און באװעגוגנ, שער
געװאונען. דא האט

 אינטערנעשאנאל, דער פון ־,כייטגלידע.
 דארפען געגענד, דעם אין װ^וינען װעלכע

 אויסערגעװעחנליך דיזען פארפעהלען ניט
קורס. אינטערעשאנטען

n און קרייר r u i אי אויו װי י׳ננתר 
w״mga וי m o v  jw )'j. זײ אין 

 נ»«ג«: «ו <ריסאן «־. ײנם נראמורע
 אר־ אזוי ווי *רנײט«ר »ם«ריהא;ער די

 ענטײי* זיך eyn אױ£ס(ערו» נייטער
 אויס»' חאט עס oiyn ױראו, אין קעיט
v טאן b פאר• מר אין ארבײטער די 

 ערװאר• סען טען װאס און נאננענחײם,
 אויד וונט v וװקונשט. רער אין טעז
 *tri<7 ר«ו««אי׳«<1י רי םארנהייכען ווו

טסער׳יןא• אי^פימ או;ו«רץ ט*ט טאטען
םארזונע;.

 vi נראמוחנ די רעקאטענדירען טיר
 »ינטערנע׳)אונ»י דער םון מיטגיליד יערע(
 ארניי• אין #אראינטערעסירט איז וואס
 א איז ׳*■ראו די אױםחלערוגנ. םער

 אין ארנעחסט6 נינעל דער און ליינטע
 אונ״ סאר זײטען, זעכא־ינ ארום נאנ^ן

 ער* גיט םיר דארפען םיטנלירער זערע
 ער איז, גליסאן אלטור װער קיעוזרען
 אין נאװןנונג ארבײטער רי ׳^טודירט
 לע*טע די םאר אםעריהא און עגגיאנד

 טיט באי»נט גוט א־ז און יאהר, זעקם
יראגיעמ׳ט. ױניאז טרײד איע

 אכער סענט, סואאי-נ bow ניר דער
 קרימן איחם הענען טיטנוידער אומערע

 אדט•8דע עדױסיי׳ןואנאר םון אםים אין
.ojvd 26 בלויז סאר טענט

אונ• סטודענטען ארכ״טער אונזערע
באזאר. ױניםי דעם טער׳טםיןוען

 ױ״ ארנײטעו אונזעד א*ז היאכען איע
 *ענטדען ױניטי די אין אוז נױועודטעט

 סאלא*;טערע* סיף װי באװיזען ה*נען
 דעם ;id ערפארג דעם אץ זיינען זיי ם־רט

 op'vvm חאנען און נאןאר חויז ױניטי
 ױדטי םועוויעלען דעם iv באנריפוגנען

 האט סטודענט יעדער ז׳טורנאי. כאזאר
צוועס. דיזען םאר חלס זיין ביינעיצטייערט

 װעלנע קיאטען די אז האסען מיר
 נע• ניט נײ׳עטײערוננ אזא נאר האבען
 סיר טאנעז• באי־ר ראס װעלען םאכט

 זײ סטורענטען «יע אױף אויר םאדערען
 אדייג״ כוחות זײערע אלע מיט זין״ זאלען

 דעם מאכע; צו איכ״ט דער אין װארפעז
r אוא פאר באזאר v t v אר״6 עד ווי 
דינט.

 אננעפיהרט װעלען םעטיגקײטען אדע
סיזאן. חרכ׳ן װערען

 זוענ־ ױניטי די אין טעטינפײטען אלע
 ױניזוערזי־ ארבייטער דעם אין און טערען

 נאנ* דעם װערע; אננעםיהרט װעלען טעט
 ׳צטונדע און טא; דעטזעלכען םיזאן״ צען

 ויאל״ סיטנצידער אוטערע װען װאך. יעדע
 אוטערנעה־ אונזערע ײאם \vvivxt( טען

 זוערעז זיי טענ װעיכע אין זיינען, טוננען
 אויס־ נעקענט ם*ד װאלטען אגנעפ־־יט,

 פון ■לאץ באיצרענקטען זעהר רעם ניצעז
 נױםװענדי־ עטװאס פאר צייטונ: אונזער
 נייעם דיזעלבק װידעדהאלעז צו װי נערעפ
 װאיטע; ם־ר .1אטאי אינער און א׳יער

 באזו״ צו נע־אטען םיםנלידער אונזערע
 אנעליסען און צענטעיעז ױױםי די כע;
 זײ נעפעיעז װעיכע קלאכעז, יענע אן זיד
געפטע;. אט

 ארטור פון עדױקייעאן״ ״ױ^ירקערם
 ארו כױרא דער פדן גליםאן,

ריםױרםאז. אינדופטריאל
 ניכעל » עדיוקיישאן״, ״װאירקערס

 אױפ־ ארנײםער ווענקן ;ליםאן ארטור םון
 אויםלאגד אק איז אמריהא איז ללעיוגג

 נליסאו סר• דרז^ פון ארויס otnp איז
 ארנייםאר די אוממחונם ט־ינדלד האם

j אץ אויפקיערוע r t i n  ,iM fear אד או

 םטודענמען, דאניעלם םארגארעט
1 אױפםערקזאש

 איחרע רעשאטענדירט דאניעלס רר.
 צענטער, ױניטי נראנשם םיז םםודענטען

 יעזען זאיען זײ *ו ,64 םפוהל פאכליש
 אי* טיט־עערס״. טו ,טאקס נוך דז׳טיימס׳
 י!** דעם ׳פטודידע; זיי זאלען נערהױפט

 נעװאוינחייטען(,חעניט״). איבער פ־טעל
 תרך הויםע; פען קען סאפיסעל דיזען

 אױוי דעפארטםענט עדױסיי׳שאנאי אונזער
 דעם אדער סענם G8 םאד פרייזעז האלסייל
דאראד• 1.50 פאר נוך נאנצען
 גױטיגע די םאכען קאםיטעס לאקאל

לעקטעורס. פאר אראנדזשפענטם
 אונזער צו קודעז םיטגרידער מאנבע

 נעװי־ ט־ט דעפא־טטענט עדױיןײשאנאד
 לע־טיצורם די אזױ זױ םארשלאנען םע

 םאדיפ״דע״ די םון נעגענעז װערען װאם
 רוערען. אראנזש־רט זארען לאהאלען נע

 דעל אז ערקיעדען דאדום דא װילע; ם־ד
 דער פון !״;פאדטדענט עדױהיישאנא?

 א״פללערו:;ם די העי־פט אינםעדנעיצ^נאל
 נעטייג״ ד• און לאתאיעז די םון קאטיטעס

 9 איז 1 יאלאל םיז יואטיטע ׳עאפטייכע
 אויס־ חנם אין מענלינקײטעז, אלע םיט

 און טעדאם, ?עקט׳שור די םון װאהל
 אויסאדנייטען און אראנז׳עירען אינ׳ם

 אינעריגע די אכער יעקטשורם. די םון
 און פאאז ס׳טיננ םאר׳ן אראנדזשמענטס

 חענם די אין אינגאגצע; זײנען אזוי װי
 אוים• לאזאלע די און לאקאלען, די םו;

 פאר• «ײ םאר זיינען קאכ׳־םעס קלערוננס
אנטװארטליך.

 דעפארטטענט עדױפיי־צאנאל דער
 פאראכטװארסליד זיין גיט דארום קעז
 ווערען לעתט׳שורם די אזוי װי דעם פאר

 םיט״ אונזפרע דאטען מיד און אגנעפ־חרט
 טארשלאנען יייערע נרע״עז צו נלידער

 צו דירעפט אױסבעטערוננעי רענליכע או;
קאמיטעס. אױפקלעיוננס לאקאלע זייערע

 דענס א.ץ ־אנצערם גראגדיעזער
צענטער. ױניטי כראנקם לאוער אין

 בראנחם לאועד םון סםודענטען די
 ,43 םקוהי פאנליק צענטןר, ױניסי
 װי סםר*ט, טע135 און ■לײם בראון
 אעטער־ דער פון טיטגלידעד די אױך

 :<ר יענעם א•; װאױנען װאם נעעאנאל
 דעס אװענט, פרייטא; וועלען נענד,

 נ־אנדיעזען א האבען יאנואר, טען28
 אױדי״ דעם אין רע;ס און קאנצערם

 אונטער־ די סקוחל. דער פון מאײופ
 םונ׳ם אדאנזטירט װערט נעהפונג

 לכבוד דעפארסדענט עדױקיי׳צאנאל
 נראנקם לאוער דער פוז נוננ6ערע דער

 אוי״ א; איז װעלכער צענטעי, •וג־טי
 «דאנ• די ערפאלנ, שעתעוו־׳לנלינער

 אויסמד נאנצפז איז ניט נאך איז ראם
 טא״ נמיםע אבער נעװארען, ארנײט
מד וועלעז לאנטען  נייס ערטיינען זי

 om פאנצעדם נאנחזם או; קאנצערם,
B א זייז in.

>*v שין םיטנלידער אודזןוז 
 אײעצלאד׳ס ומזרצינ זימ«ן גענעגד
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GERECHnCKETT—(JUSTICE)

s וער פון ידע?ער«רנאן88 it o w k? יוניאו װאירסערס נארםענפ לידיעס
ל ס לז חז ל ד הזז ז

 גרײטען יאוק ניז אץ מײקערם דרעס
ממחג־סםױש א צו װ
 נאף װ׳יסען םיר דדינט-ראײגצן,

 דאש — טאנ באשט־דטען דעם אלײן
 באארד דזשאינט .דצר באשטימען װעט
 אינדוסטריע דדעס און וױיסט רער אין

 וחד —־ םרײטאג דעם מימינג זײן אױף
 דרעס־ טויזענדע און טויזענדע די יען

 שע־ די םארלאזען יארק נױ פון טאכעד
 װעלען און ארבײטער, זײ וואו פער,

סטרײק. א אויף ארױסנעהן
 װעט סטרײהער צאהל גרעסטע די

 זײער דרויסען. אין בלײבען *אנג גיט
 סעחר האט שע^ער די פון ארױסקוביען

 דעשאנסטראציע, א פון כאראקטער דעם
 גרעסטע די וױיל■ סטרײק. א פון וױ

 דער םון שע^ער *די אין ארבײטען צאהל
 םיט און אסס׳ן, דרעס־מאנופעקטשור/ןרס

 םון באארד דזשאינט דער שױן איז די
 כמעט אינדוסםריע דרעס און ,יױיסט דער
 אויסגע־ איז עס געװארען. טושוח װי

 װעלכער אגריסעגט, אן געװארען ארבײט
 םון סײ צושטיםונג םולסטע זײ געפינט

 בתים, בעלי די פון סײ און ארבײטער די
 אגרי־ dVi אויף םעהלט װאס אלעס, אין

 דער פון אונטערשריםט די איז מעגט,
אסס׳ן. טאנופעקטשורערם דדעס

 ער- די אין געשעהן װעט אקעס ראס
 אדבײטער די סםרײס. פון טעג ׳שטע

 באזארגען זיף טעג פאר די אין װעלען
 זײ און ױניאךהארדם, םיט נײ דאס אױןי

 אױוי ארבײט דער צו צוריש געחן וועלען
 סען מען װעלכע באדינגונגעז, בעסטע די

 זיכער,־אז אבער זײנעז סיר ערװארטען.
 אסס׳ז שאנוםעסטשורערם דרצס די אױך
 אונ- איחר פאר האבען חרטה ניס װעט

 זי כאטש אגריסענט, דעם טער׳ןןרײבען
 םון פראװאצירט און אױםגעהעצט ווערט

 גע־ האבען װאס ביאנופעיוטשורערס, די
 מא״ דרעס און װײסט די צו אכיאל הערט

 הא־ -װעלכע און אסס׳ז, ניפעי«טשורערס
בושח ביסעל לעצטע די פארלארען בען

ם םארצײכני האלט־ אינ

£ נוםער ,נערעכטיגקײט״

 ערשםער דעניש. מ. — ײאד די .2 זייט
סאנדלער. ס. — 22 דאקמל פון םימכג

 דזשוינם דער ®ון מיטינגען צוױי .8 זייט
̂ארד  ייג• דרעס און װ״סט דער פון ב

 חערפ װאס מאקאװ. ק. מ — דו»=ריע
שאצבצרג. ס. ~ 3 לןקאל אין ?יד

 דזשוינמ פוג׳ם ארמ1רע »יג»נס .4-0?"
̂אדד — ױגיאן קלאוקםמכער דער *ון ב

 הױינפ «ון םיםינג םאנדלער. מ.
 ל»נ:״גי, ל. ױגיאן, קל*ו?ם*כער באארד

 אויפםעייקזאם קלן)וקסו>כער, סעקיזןמאד.
רובין. ל. —

̂פעז די אין איז .6 זײט  םעחר דא שע«ער ו
— שעוער? קלאזד די אין װי ארבײם

 — (ליעד) אלײן בלײב סעמױעלס. ס
 פארװאל- איז חיםעל דער װען י. נחום
העלעה דזש• — (שטיםונג) קענס

 שי• אזן םײקערס רײגקאום די בײ .0 זײם
 ר״נ?¥ו« די בײ שנײרער. ש — ק#גא

מיונסאז. ם. — ב¥ס:ז¥ז אין סײקעדס
 נ. — םויםע די סון ®ײיעז יי .7 יטי?

פאמעראנץ. נ• — אידיש האטארן.
בינעל. גאטיץ רעד#ק*#י׳ס פין .8 ז*ים
 יאנאור ש• — דעבמצע גרויסע די .9 זײט

סחי.
 אגצי״ און ױגי*נש ןןרניוםער .to ז״ם

 קאלטשיז. מ• — געזעצגעבוגג טראספ
 •- (*ןליפאן) דול־הויו אין צורי?

?. דר מון (איבערזעגפ אװערטשענר,א
ליא.

 •וב־ דאש און וןרבײשעדשוןשכ די .11 זײט
 -8אױ אונזעד טובים. אברהם — ליקיפ
אלעהסאנ־ — ידאװינץ דער אויו גאבע
טראכטענבערנ. דעד

ײז .12 ז״ט ו בריןי. שםועסען. ?
אדװיןרמ״זםענפש. — 15 ,14 ,13 זײם
 ^אל.9■עי לעחרער «ון סי«ינג .16 ז״ט

 איגדו־ דחןס דער «אר דזדיאגריסז^®
.jpouyjjf •ײנפייסיג סײי^

/י ■

o אונעבראנען און n ,װאס אנרימענט 
 אנצוחאל־ םארםלינטעט זיף חןןבען זײ

טען.
 דער פון סאנוםעקם׳פורערס דרעם די
 וױיסען אסס׳ן פאגוםעקטשורערס ירעס
 װייסען, זיי טוען. זײ ױ*ס <וט, נאנץ

 ארענטלױ נאנעחן צו זיןי מינט עס »ז
 ניט זיכער איז עם אז ארבייטער, די טיט

)14 זייט אױף (׳פלום

ץ װו « טן פ  טיו ד צז זזטראה מ
י םאטפעתםשורערס קלאון פאנןו

 װארטען קלאוקמאנער באסטאנער די
סטרײידםיננאל. דעם אויף אוםנעדולדינ

 מאנוטעקט׳פירןרס, נאסטאנער די
 ןיינען זײ װי אומנאדייטענד און סלײן
 קװאנםיטאםױי, אױך װי ,ivdhl הװא/

 ׳}וםױ פלײסינ אוים, װייזט עס װי ח^בע;,
 פרעזידענט דעם נערי, פו; תורח די דירט

 א דורך האנען און ׳טטאלדטראסט, פון
ארב״טער, זײערע װיסען נעיאזט נריף

̂דעםעסזעסוסיװנאשלםע װיבםינע צוױי השענעראל פ
 די זײגעז צאחל אין םיעל און וױכטיג
 עיד דזשענעראל אונזער װעלכע באשליסע,
̂וננענומען האט באארד זעקוטיװ  אויןי ־

 מיטינג םערטעל־יעחרליכען דריטען זײן
 איבער־ אלע וײ װעלען סיר באםסאן. אין

 ״גערעכ־ נומערען נעתסטע די אין געבען
 אי־ דא זאלען אכער דערװײל טיגהײט״.

 װע־ כאשליסע, צוױי װערען כערגעגעבען
 דארף מעמבערשי• אונזער װעלכע גען

 חעכ־ דער פון איז עם זוײל וױסען, שוין
 װאם זאלען ױי אז וױכטיגהייט, סטער

װערען. אויסגעפיהרט שנעלעד
 יעדער דאס איז, באשלוס ערשטער דער
 זאל אינטערנעשאגאל אונזער םון םעמבער

 pc אטעטמענס אן מיט װערען געטעהסט
 געלד דאס אז און סענט, 50 דאלאר אײן
 די םון װערעז אויסנעצאהלט גלײן־ זאל

 לאחאלס פארשידענע די pc טרעזשוריס
אינטערנעשאנאל. דער צו

 איז אסעסםענט דעם װעגען טראגע די
 דעם אויף געװארען סארגעכראכט שוין

 םון םיםיגג פערטעל-יעהרליכעז פאריגען
 אהגעלײגט איז עס אבער ב״ ע. נ. דעם

 גע־ אלץ נאו חאט מען װײל נעװארען,
 אינטערנעשאנאל די «עט אםשר האםט,
 דער אבער דעם. אהן אױסקומען קאנעז

 סעקרע־ דזשענעראל פון רע#ארט לעצטער
 האט באראו• אב. טרעזשורער און טער

 די כדי אז פאקט, דעם םעסטגעשטעלט
 איחר טאן סאנען זאל איגטערנעשיאנאל

 אונ־ אזוי און גוט אזוי ארבײם װיכטיגע
 אסעם־ דער סוז מעגליד, װי געשטערט,

 םעם־ די אויוי װערען אדױםנעל״גט מענט
ניטא. איז אויסװעג אנדער קײן כערס.

 װע״ נים איז באשלוס צײײטער דער
 חאפען, צו איז עם און וױכטינ, נמער

 אינטער״ אונזער םון מעסבער יעדער אז
 נעםינען, ניט זיר זאל ער װאו נעשאנאל,

פליכט. פואע זײן טאז װעט
 דעם װעגען דא זיך האנדעלט עס
 הלא־ אמאלנאמײטעד דער םון םטרײס

 אץ אמעריקא אװ ױניאן ווארהעדס םחיננ
יארס. ינױ

שנײ־ די אז םראגע, הײן ניט איז עם
 זײנען איז חילוי״ איז זיו נױטיגען דער
 חילף, גאנצער דעד צו באדעבטינם םול

 זײע־ פארבינדעםע, זײערע םיר, װמלכע
 גע־ זײ קענען שװעסטער, איז ברידער וע

 ?אנעז מיר װי נאר, איז טראנע די כען.
 זײ עגערגישער װאם און שנעלער װאס

הילוי. אוגזער נעבען
 שלעזיננער ירעזידענט האם צוערשט

 עס וומלען יעתר די וױ רעטארמ, זײן איז
 ״גע• חגד איז •לאץ אנדעד אן אויוי זעהען

 ערש״ אלס פאמעשלאגען רעכמיגהײט״,
 שניײ סטרײסענדע די צו בייטראג טעז
דאלאר. םױזענד 100 מון סוםע די דער

 וועל- אין דעבאטע, יענגעחנר א נאןי
 מײ־ די ארויטגעזאגט האבען אלע כמר
 אסאל־ דער בײ שםעחן סוזען םיר אז נוננ,

 איז ?אנען, מיר װאס אלץ, םיט נאסײטעד
 בא־ דער געװארען אנגענוםען אײנשטיםיג

 אינ• דער סון מעמבער יעדער אז שלוס,
 םםרײת צום בײסראנעז זאי טערנעשאנאל

י שגײדער די םח י ו ו ן צ ע ד נ ו ט  ש
. ם י י ב ר א

 מאן וועט מעםבער יעדער נאר אױב
 בדענגק כאשלוס דער םוז םליכט, זײן
 סערטעי א וױ װענינער ניט סטױיה צום

דאלאד. םיליאן
 בײטראג דעם פאר באשטימט צייט, די

 גונסמן «ו !•רבײט שםונדען צװײ םח
חן סטרײמגמ די *®ח ײ חר חורןי ענ

ך פאר כאשטימען לאקאל דער  פאר־ זי
 מוז צײט באשטימטע די אז זץ־, שטעחט

 ח. ד. סטרײחער, די םאר גינסטיג זײן
 א אין װערען געםאכט מוז בײטראג דער

 אוד אין ארבײטער מײסטע די װען צייט,
ארבײט. האבען אעדוסטריען זערע

 צו געװארען באשלאסען איז אויר
 סטעםי, סיעציעלען א דעם צוליב דרוקען

 װע־ זײן ניט pdd קײן זאל עס דאס אזױ,
 פאד ארײנתומען װעט װאס געלד, on גען

צװע?. דעם
 באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער

 לאקאלם אונזערע אלע דאס ערװארטעט,
 נעוד חשק באזוגדערען א גאר םים װעלען

 און באשלוס, דעם אױסצוםיהרען זיך םען
 םיליאן םערטעל א אז חאםנונג, די דאם

 די םאר װערען געשאםען װעט דאלאר
 * זועחגן װעט שנײדער, •סטרײסעגדע
מעגלי װי שנעא אזױ וױר£לעהייט

 סיאוהםאכער די מיט געיאקט פול געװען
 איז עס װער דער נאר און כאסטאן, םון

 צוגע״ האט און םיטינג, דעם אױןי געװען
 איז עס באגײשטערוגג װעלכער מיט זעחן

 pfi װארט יערער געװארען אויםגענומען
 כאגריוי ריכטיגען א חאבען קאן קאמוי,
 קלאוממאכער די םון שטיטוגג דער װעגעז

נאטטאן. אין
 שטארי א געװארען אנגענומען איז עס

 םא< אין סטרײ? א םאר רעזאלוציע קע
 <עצ• דער אין װעלען םאנופע?טשורעד די

 זי״ער אויוי האנען חדטח גיט מיניט טער
האגדלונג. נארישע
 מאנופעחטשורעו די געבען צו אום

 צו חרטח געלעגעגהײט די םאל א נאו
 אױסגעםידען זאל סטרײק א כדי חאכען,
 דיזע ׳שלעז״ננער ירעױדעגט האט װערען,

 מאנוםעק• יעדען צו ארױסגעשילט װאך
בדױי: פאלגעגדען באסטאן אין טשורער

 גלוי• כריף, דיזען אײך צו שרײב ״איך
 םעג״ א דא אלץ גאר איז עס אז בענדיג,
 דער אין סטרייק א םארםײדעז צו ליכחייט

 און באסטאן, אין חלאוק־אינדוסטריע
 צוםרידענשטעלענדען א אויסצוארבײטעז

 פ^ראינטערעסיר־ בײדע צװישען אסמאך
צדדים. טע

 אונזערע צו ״אנאנסםענט דעם ״אץ
 חאט יאגואר, טען7 דעם םון ארבײטער״

 פון סיסטעם דער דאס ערללערט, איחר
 דורך ארבײטעי אײערע מיט פארהאגדלעז

 ערםאלג. קײן געװען ניט איז ױניאז רער
 געװעז. טאשע עס איז אזוי אז צו, גיב איך
 אין שולדיג אז באטאנע;, אבער װיל איו

)6 זייט אויף (שלוט

פילאדעלפיא אץ אנשטרענגונכ לעצטפ
 דעם םאכען װעט שלעזינגער •רעזידענט

 פילא־ די ברײנגען צו פארזוך לעצטען
 גע־ צום מאנוםעקטשורער װײסט דעלפיער

 קאן און ניט װעט ױניאן די אז דאגק,
 pc דעדוצירונג א צו אײנשטימען ניט

 חעכסטקאונגע־ איז דאס אז וױידזשעס:
 אויוי •רײזען pc םאלען דעד וױיל חנכט,

 װײניג זעהר באריהרט ארטיקלען גמװיסע
 םון לעבענסמיםלעז די םון האסטען די
 אר־ די סאנען דארום און ארבײטער, די

 רעדױ א צו איצט דערלאזען גיט בײטער
 דאס װא־ס וױידזשעס, זײעחג םון צירונג
 ־רעדױ א װי זאך, אנדער סיין ניט םײנט
 לעבענס־סטענדארר, זײער םון צירומ

חויך. צו ניט אוסן בשום איז ײעלכער
 האט װאכען עטליכע לעצטע די איז

 םיט סאגםערענצעז םילע נעחאט שלעזינגער
 און שװער מאנוםעחטשודערס. װײסט די

 w און געקנעלט, זײ מיט ער חאט ביטער
 זײערע םון אוגטארנונסטיגסײט די נעוױזעז

 םאר־ אנםאנג אין האבען זײ םאדערונגען.
 ארבײטס־ די םון םארנרעסערוננ א יאנגט

 נאןי דאס ;48 אויזי 44 םון שטונחנז
 אבםא־ דאס םארלאנגט זײ חאבען װענינ,
 אח ארבײטער, אן איצוזאגען רעכט לוטע
 דין מײז הײנעם אננעבעי דארםעז ניט

 *ז געװאלט, זײ האבען באזונחגרם וחשבח,
 דער פון סטאפט ארנײטער א| באלד וױ

 םאר־ אזוי זיך דערמיט ער האט ארבײט,
 יעדעס סארלארען האט ער אז זינדינט,

 סען באס דער און דזשאב, זײן אױוי רעכט
 ער־ װעלכע אירנענד אהן סעסען איחם

חיעחרוננעז.
 שלעזינגער ביז יאנג גענומען האט עס

 געמאכט מאנוטעחטשורערס װײסט די האט
 האכען, ניט עס ?עגען זײ אז אײגזעחן,

 לעצ״ איהר בײ סעמפען װעט ױניאז די אז
 אר־ די םון רעכטע די פאר אטעם״צוג טעז

בײטעד.
הא• האנםערענצען סילע נאר ענדליד,

 צוריקנעצויגען סאגוםעסטשורערס די בעז
 שסע־ זײ םאדערונגעז. אריגינעלע זײערע

 pc רעדוצירוגג דער אוי\ סעסם אבער חעז
u± װאױ זײעיע םון וױידזשעס •ראצענם 

ארבײסער.
 םילאדעלפיא אין לאגע דאזינע די

 אייוי נעװארעז באשטראכען ערנסם |*איז
דזשעמגראל דעם מון כדסיגג מצמנן מם

 עס און באסטאז, אין באארד עקזעחוטיװ
 ■רעזידענט אז געװארען, באשלאסען איז

 אנשטרענ״ אן נאד מאכען זאל שלעזיננער
 מאנוטעה• װײסט די סיט לעצטע, די גונג,

 ניט אנדערש װעט עס אויב און טשורערס,
 ארױס• בארעכטינט ער איז זײן, שענליך
 װײסם גאנצער דער אין סטרײק א צורוםען

םילאדעלסיא. אין אינדוכטריע
 איו געשריכען, װערען צײלען די בעת

 םילאדעלמיא. אין שלעזיגגער םרעזידענט
 שםוג• tpck און טעג, ■אר נעססטע די

 כמד די אדער עגטשײדען. דארפעז דען,
 אז איינזעחן, ענדליר װעיען נופעסטשויער

 איג־ די וואם צו עטװאם, סאדערען זײ
 און אײנשםיםעז, ניט קען טערנעשאנאי

 נאנצע רי אדער נאכנעבען, װעיעז זײ
 ווע• םארװיתעלט װעט אינדוםטריע וױיסט

קאםוי. ביטערען און שטארסען א איז רען
נאסעם• די םאר איצם איז ברירה די

 אננעװענ• האט זײט, איהר pc ױניאן, די
 פאר- צו אום כוחות, איהרע אלע דעט

קאםוי. א מײרעז

דערװאח אדף סלאוסמאנער,
 סיג״ און טאלידא שטעדט, צוױי די

 גערע• ניט זיכער ייענען אהײא, סינעט/
 מנמ־ גרויסע די צװישען װערען כענט

 אבעד אינדוסטריע. טלאוס דער סון רעז
 חיבש א געמאכם דארט אויך װערען ראך

 חאבען איצט ביז אז אזױ ?יאוסם, ביסעל
 נע• דארם הלאוקםאכער חונדערט עטליכע
לעבעץ. א שאבט

 םארדראםען א«נים חאט דאט אבער
 אין און מאנוםעסטשורער, גרויסע ואר א

 אני• זיד זײ חאכען צײט לעצטער דער
 וומנט. גלײבע די אוױי דראיעז צו געהױבען

 מײ בריקענען זיך אנגעהױבען האבען זײ
 ארײנמנד זיך האבען ײאױארבייט, געז
 ומ»י•# װי אנדערש, גיט ל.אפ איז מעז
 אזױנע נאר איז ססענדערדס״ קנג

 סיסנמם גאנצע די מאכען װעיכע
גארניט. צו װאך-ארבײט

אט 1זײנע טאונםוײ דןער. אין
ט אױוי (שלום ־ײ )fA די
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